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নিবেদন 

প্রায় বার বছর আগে আমার “পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ” প্রকাশিত হবার প্র 
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহ্বদয় স্ধী ও রসিক সঙ্জনর্দের কাছ থেক্ষে 

ষে বিপুল সাড়া পেয়েছিলাম এই গ্রন্থ রচনার মুল উত্স সেখানেই । এরপর 

সেইদব সৃধী সঙ্জনদের সহায়তা ও বদান্ততায় আমার পক্ষে বাংলার বিভিন্ন 

অঞ্চল পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটে ৷ এই পরিভ্রমণের সময় আমার পরিচিত 

হতে হয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও তাঁদের লৌকিক আচার-অন্ুষ্ঠানের 

সঙ্গে। এই সব আচার-অনুষ্ঠানের অনেকগুলিই আজ বিলুপ্তির পথে। 
হয়ত আর কিছুকালের ভিতর এর অনেকগুলিরহ আর কোনো অস্তিত্ব 

থাকবে না। ইতিপুবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও 

করেছি। 

অপুর দেশ এই বাংলা । এর এক অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্ত অঞ্চলের 

সংস্কৃতির পার্থকা অনেক। এর এক অঞ্চলের গানের সঙ্গে অপর অঞ্চলের 

গানের স্থরগত বৈচিত্র্য ও যথেষ্ট । পূর্ববঙ্গের গীতি সংগ্রহের সময় যে-সব গীতি 

ও গাথা সংগ্রহ করি তার অর্ধিকাংশ গানেই যেমনি ভাটিয়ালী স্থরের প্রাধান্ত 

লক্ষ্য করেছি, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গানেই বাউল ও ঝুমুরের থুরের 

গ্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গের গানের 

স্বর কিন্তু এই দুই অঞ্চলের গানের স্থুর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একমাত্র 

মালদহ জেলা বাদে এ অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ গানেই ভাওয়াইয়া ইয়া থরে 

আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তথাপি পুর, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চার বাংলার 

গানের আদর্শগত মিল রয়েছে অতি আশ্চর্য ভাবে। আর সেই মিলই হল 
বাংলার পন্দীরীতির প্রাণ। 

সর্বত্রই একটি জিনিস বরাবরই নজরে এসেছে, বাংলার লোক-কবির দল 

একদিকে ধেমনি দেব-দেবীর বন্দনা গেয়েছে, তেমনি আবার এইসব দেব- 

দেবীর কাহিনীর অস্তরালেই তাদে তাদের মুনের কথা, অভাব-অভিষোগের কথাও 
উজ পপ না কী, মজিদ পা আরশি শি 

৷ করেছে কখনও ও কৌশলে, কখনও বা পাম্প ভাবে। তারা, এই 

মাধামেই গ্রতিকার চেয়েছে দেশের প্র অভাব-অভিযোগের এই 

নাক-কবির দর ক্বোথাও স্বর্গের দেবতাকে তাদের আননচ্যুত করে মর্তোর 
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বাসিন্দারূপে দেখায়নি বা মত্যের মানুষকেও স্বর্গের দেবতা প্রমাণ করবার 

চেষ্টাকরে নি। তারা তাদের কাব্য গাথার যে দেব-দেবীর কথা গেয়েছে 
তারা হল এদেরই ঘরের লোক-_তাদের কথাই বর্ণনা করেছে । ফলতঃ 

এইসব দেব-দ্রেবীই হউক বা যে-কোনো গানেই হউক প্রত্যেকটির ভিতরই 

প্রচ্ছন্নভাবে উকি মারছে এই কৃষাণ ঘরের ছবি । প্রসঙ্গত: উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা 

এবং গমীরার শিব, পশ্চিমবঙ্গের টুন্থঃ ভাছু এবং পূর্ববঙ্গের নীলঠাকুর (পাট 

গোসাই )--এরা সবাই একদিকে যেমনি লৌকিক দেব-দেবী অপরদিকে 
সত্যিকারের গণদেবত1 ব। গণদেবী | 

অফুরস্ত গানের ভাণ্ডার এই বাংল।। কোনে মানুষ সারা জীবন ধরে সংগ্রহ 

করলেও তার গানের সংগ্রহ কায শেষ হবে কিনা সন্দেহ । আমাদের এই 

গীতি সংগ্রহ তো সেই অন্সারে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা মাত্র । তবে আশার কথা, 

বাংলার লোক-সাতিত্য, লোক-সংগীত, শিক্ষা ও সংস্তি আজ আর উপেক্ষিত 

নয়। বনু বিদপ্ধ জনও আজ এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন_-যার ফলে আজ এইসব 

সংগ্রহ কায অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুন্থত ও তাদের উপযুক্ত মূল্যায়ণ 

করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। 

সংগ্রহের ব্যাপারে অনেকের অনেক রকম মত থাকতে পারে কিন্ত আমর 

সংগ্রহের ব্যাপারে ভালমন্দ উভয়কেই সংগ্রহ করেছি । হয়ত কোনো কোনো 

ক্ষেত্রে তথ্য অপেক্ষা তত্বের দ্রিকটাই ভারী হয়েছে একথাও ঠিক,_-সংগ্রাহকের 

কাজ সংগ্রহ করা-_বিশ্সেষণে কখবার দায়িত্ব ভাবী কালের গবেষকদের । 

স্ধীবুন্দ অবশ্ঠই সেকাজে যোগ্যতা দেখাবেন । 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুর্ব বা পশ্চিন বলে কিছু থাকতে পারে না। পুর্ব, পশ্চিম, 

উদ্বর ও দক্ষিণ সবট। মিলেই বাংলা-সংস্কৃতির পুর্ণরূপ । কাজেই এই সংগ্রহের 
মধ্যে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের মতো পুববঙ্গের প্রতিনিধিনিত্বমূলক গানও স্থান 
পেয়েছে_ বৃক্ষের বৃহত্তম অংখধকে বাদ দিয়ে ক্ষুদ্রতম অংশকে ধরলে গাছের 

পুর্ণাঙ্গ রূপ কল্পনা করা যায় ন|। 

স্থানাভাবে আমাদের সংগৃহীত গীতি ও গাথার অতি অল্প অংশই এখানে 

উপস্থিত করতে পেরেছি । যর্দি কোনো দিন স্থযোগ ঘটে তখন আশা করি 
এবিষয়ে আরও নতুন নতুন তথ্য ও, তত্ব আপনাদের কাছে উপস্থিত 

করতে পারব । রর 

আন্জ এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করতে বসে সবাগ্রে ধার কথ! মনে আসছে 
তিনি হলেন “সাহিত্য-দেবক সমিতি” (কলিকাতা)-র প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যাচাধ 
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অপমেশচন্দ্র সেন_-ধার এঁকফাস্তিক আগ্রহ এবং প্রেরণা না থাকলে আমার 
এ-কাজে অগ্রসর হওয়া! অসম্ভব হয়ে উঠৃত। আজ সংকলন প্রকাশের এই 
শুভমুহূর্তে প্রতিক্ষণেই মনে পড়ে তার কথা। 

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের গীতি ও গাথা! সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সাহাষ্য 

নিতে হয়েছে অগণিত নরনারীর | তাদের ভিতর সর্বাগ্রে নাম করতে হয় 

দীর্ঘদিনের সুপরিচিত পলীগীতি গায়ক “গভ্ীরা পরিষদ” ( কলিকাত।)-এর 
প্রতিষ্ঠাতা মালদহ নিবাসী শ্রীতারাপদ লাহিডীর--ধার সাহায্য, প্রেরণা ও 
উৎসাহ না পেলে শুধু ষে গম্ভীর1 গানের সংগ্রহই বাকী থেকে যেত তা নয়,_ 
এক কথায় সমগ্র উত্তরবঙ্গের গীতি সংগ্রহের কাজই ব্যাহত হত। আমার 

এই গীতি সংগ্রহের ব্যাপারে তাকে তার নিজের বহু ক্ষতি স্বীকার করতে 

হয়েছে । এজন্ত আমি তার কাছে বিশেষ ভাবেই খণী। এই প্রসঙ্গে বীরভূমের 
৬নবনী দ্বাস বাউল, জলপাইগুডভির শ্রীসত্যেন রায়, রংপুরের শ্রুহরলাল রায়, 
কুচবিহারের ৬স্থধন্য বাস্থনিয়া, পুরুলিয়ার শ্রুতপন পেনশর্মা, বরিশালের ৬শশী 

নট্ট, খুলনার শ্রীলম্বোদর ঢালী, ঢাকার জ্ঞানদ। বৈষ্ণবী, ময়মনসিংহের জনাব 
নিজামুদ্দিন শেখ, ত্রিপুরার এনিবারণ দাস বৈরাগী, ফরিদপুরের ৬কেনাই ঠাকুর, 
৬বন্ষিম দেব ও শ্রীকালিদাস রায় চৌধুরীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা__ 
ধাদের সহায়ত৷ ভিন্ন এই সংগ্রহ কার্ষের অনেকখানিই বাকী থেকে যেত। 

এই সংগ্রহ প্রকাশের কাজে ধার! আমায় নানাভাবে সাহাষ্য, পরামর্শ ও 

উপদেশ দান করে চিরদিনের মতে] কতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের 

ভিতর ৬অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এউপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাত। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক 
ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী ও শ্রীঅনিল সেনগুধ, সংগীত শাস্ত্রী ৬ন্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 
সাংবাদিক শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বস্তু, শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল, 

ইশাস্তিকূমার মিত্র, শ্রক্ষেত্রনাথ রায়, চতুষ্কোণ” সম্পাদক শ্রশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, 
সঙ্গীতবিদ্ প্রীহরিভূষণ বহু ও শ্রুহেমাজ বিশ্বাস, 'কত-কথা"র শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত, 

শ্ীভান্কর রায়, শ্রুসত্যেন্্রলাল রায়, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহ! ও শ্রদেবী প্রতাপ 

বিশ্বাস মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা । 

এই গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে বন্ধুবর শ্রীঅরুণ রায়ের একটি বিশিষ্ট 
ভূমিকা আছে। শুধুমান্্ মামূলী ধন্যবাদ জানিয়ে তার খণ পরিশোধ ,করা 

পন্তব নয়। « | 
একথা বলাই বালা মহামাস্থ ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 



এ 

শিক্ষা-মনতরকের আধিক সাহায্য না পেলে এই গ্রন্থ প্রকাশনার কাজ মশ্পর্ণরূপে 

বাহত হত--তজ্জন্ত কৃতজ চিত্তে স্মরণ করি এদের খণ। 

এই প্রসঙ্গে “নবশক্তি প্রেসের” ডিরেক্টর গ্রীরণজিৎ কুমার দত্তের 

সহযোগিতা ও ব্ান্ততার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা | আমার খণ 
তার কাছেও নেহাৎ কম পয়। | 

এই গ্রসথ প্রকাশিত হতে দেখলে আজ যিনি সব চাইতে বেশী খুশী হতেন 

সেই কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের রামতন্থু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর ৬শশিতৃষণ 

দাশগ্রপ্ন, পি-এইচ, ডি, মহোদয় আর আমাদের মধো নেই। আজ এই 
শ্রভলগ্রে সংকলনটি তার শ্ৃতির উদ্দেশ্ঠে সমর্পণ করতে পেরে নিজেকে ঘন্ত 

মনে করছি। 

কলিকাতা 

পৌষপার্বণ 

মকর সংক্রান্তি ১৩৭২ বঙ্গাক রি 



সূচীপত্র 

প্রথম খণ্ড 

লৌকিক ধর্ম-উৎসব ও অনুষ্ঠা [ ১--১৯৬ ] 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

পগভীরা-__ ৩, গমীরা_-২২, গাজন-_২৭, নীল--৩৪ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

মেছেনীর গান-_-৬১ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

হুদুমা-৬৫, মেঘারাণীর ব্রত ও গান--৬৭ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
" ঝুমুর--৬৯৬ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
* জারি---৮৫ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ঝাপান ও ভাঙান--৯২ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

“ভাদু গান ও পরব--৯৯ 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 
করম পুজা ও উতসব--১০৪ 

নবম পরিচ্ছেদ 

শারদোৎসব | আগ্নমনী ও বিজয়া _১০৬, আহির! উৎসব-_১১০ 

দখম পরিচ্ছেদ 

পৌষ উৎসব ॥ টুথ গান ও পরব-_১১৩, পৌষ পার্ধণ-_১২৭ 

একাদশ পরিচ্ছেদ 
গারাম ঠাকুরের গান-_-১৩২ 



৮০ 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 

র্দাচালী গাণ॥ সতানারায়ণের পাচালী --১৩৩, মাণিকপীরের পাঁচালী 

_-১৪০, ভ্রিনাথের পাচালী--১৪৪, শনির পাচালী--১৪৫ 

ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

বিয়ের গান--১৫৯ 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
“বত অনুষ্ঠান__-১৭০ ৮ 

দ্বিতীয় খণ্ড 

বহ্ছিঃ প্রাকাতিক [ ১৯৭--৩৮৯ ] 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

/ভাওয়াইয়া--১৯৭, মৈষাল ও গাড়োয়াল-_২২৪, চট্কা ২৩১, 

দেহতর্ব--২৪২ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছোদ 
এ্ারি ও ভাটিয়ালী॥ সারি--২৪৬, ছাত পেটা__২৫৩, ভাটিয়াল_-২৫৫ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

বারমান্া ও বিচ্ছে্দী গান ॥ বারমাস্তা--২৬২, বিচ্ছেদ্ী গান__-২৬৭ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ধানকাটার গান__২৭৩ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
প্রাকৃতিক বর্ণনা ও আদিবাসীদের গান ॥ ভাইর শাল বা দাড় নাঁচ-- 

২৭৭, সীওতালী--২৭৭, বন্ধন! গান-_-২৬৯ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
পালা গান ॥ চকচন্নী_-২৮১, রসিয়া--২৮২, রূপধন কন্া--২৮৫, 

ময়নামতীর গান--২৯৩, গোপীর্টাদ্ধের পালা ২৯৭, 

মানতৃমের পালাগান--৩০১, পূর্ববঙ্গের পালা গান--৩০৬, 

কৃষ্ণ বিষয়ক --৩০৬, রাম বিষয়ক--৩১৮, রূপবান কন্তা। 
স্্প্৩২ ৩ 



4৮/৩ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

রয়ানী বা ভাসান গান--৩৫১ 

অষ্টম পিসী 

পর্কিবিগান, তরজ। রা ঢপ॥ 

কবিগান_-৩৭ ১ তর্ঞা_-৩৭৯, ঢপ- ৩০৮ 

তৃতীয় খণ্ড 

অন্তর ধর্ম [৩৯০--৪২১] 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

“বাউল--৩৯০, মন শিক্ষা বা তুখ্যা_-3৫ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

বৈরাগী ও বৈষ্বের গান--৪০৭, দেহতত্ব_9১3 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

কীর্তন ও সংকীর্তন-:৪ ১৬ 

চতুর্থ খণ্ড 

সাময়িক গীতি | ৪২২--৪৭৯ ] 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

, দেশাত্মবোধক ও ন্বদেশী গান--ও২২ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ॥ ইভ্যাকুয়েশন--৪৩৯, যন্থশিকল্পধুবনাম কুটার শিল্প 
--৪৩৯, অনাচার--৪৪১, প্রতিবাদ-৪৪২ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

বিবিধ-_৪৪৭, গাজীর গান--৪৫০, বয়াতীর গান--৪৫২, আহুষ্ঠানিক 
গান--৪৬৮, হোলির গান--৪৭*, রাখালিয়া গান--৪৭১, উদ্দা্ীর গান 
--৪৭৩, জাগের গান--৪৭৪ বাইছ্যানীর গান--৪৭৫, রঙ্গ রসিকতা 
ব! মেঠো গান--৪৭৬ 



পঞ্চম খণ্ড 

ছড়! ও প্রবচন [৪৮*৫২২] 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

4] । ঘুমপাড়ানী ছড়া ও গান_-৪৮০, ছেলে তুলান ছড়া--৪৮২, 
ছেলে-থেল। 'ছড়া--3৮৫, মেয়েলী ছাড়া_৪৮৮, 

সাধারণ-ছড়া--৪৯৩, আনুষ্ঠানিক ছড়া__২৯৬, 
পাচমেশালী ছডা__৪৯৭ | 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
৬গবচন ব।(লাক-প্রবাণ ॥ আটপৌরে প্রবচন--৫5 ০) 

পোশাকী প্রবচন-_€*৮ 

ততীয় পরিচ্ছেদ 

ধাধ|_-৫১৬ 

ঠারের কথা_-৫২ৎ 

পরিশিষ্ট 

(ক) বাংলার লোক-বাদ্ধা_-৫২৭ 

আর্থ) বাণ্লার লোক-নুতা--£৬৩ 

॥গ) পরিভাষা --৫৩৭ 

চিত্র-সূচী 

কলার লে!ক-বাছ্য__ [ ৫২৩--৫২৬] 



বাংলার পল্লীগীতি 
গ্রাম খও 





(লীকিক ধর্ম-উৎসব ও অনুষ্ঠান . 
॥ প্রথন্ম পক্রিচেন্তদ ॥ 

[গ্স্ভীরা, গ্রমীরা, গাজন ও নীল ] 

দীস্তীর। 

অতীত পুরাকীতির দেশ হল মালদরহ। বিশ্বৃতপ্রায় বহুরাজত্বের উত্থান 
পতন, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের লুপ্তুপ্রায় সোনালী দিনগুণির স্বপ্ন-মধুর বহুশত কাহিনী 
ভীড় করে রয়েছে এর প্রতি ধূলিকণায়। অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির 
ধ্বংসস্তূপ খুঁজে সন্ধানীরা হয়ত ইতিহাসের অনেক উপাদানই পাবেন। 

শুনবেন হিন্দু রাজন্যবর্গের প্রতাপের কাহিনী, মোগল যুগের ভান্কধের কথা, 
বৌদ্ধ যুগের দর্শনের বারত1। 

এই বৌদ্ধ শাসনের ভিতরই এক সময় অঙ্কুরিত হয় বর্তমানের গভীর 
উতৎসব-_যা হিন্দু ধর্মের পুনরতু]খান কালে রূপ নিল উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় 

গভীরা, জলপাইগুড়িতে গমীরা, পশ্চিমবঙ্গে গাজন ও পূর্ববঙ্গে নীল পুজা 

রূপে । উড়িয্যার কোনো কোনো! অঞ্চলে একেই বলে সাই যাত্র]। 

অনেকে বলেন গম্ভীর কথা থেকেই গল্ভীর1 শব্ধের উৎপত্তি। গভীর হল 

মহাদেবের নাম। গভীর অর্থে, শান্ত, ধীর, স্থির--এ সব কটি বিশেষণই 
শিবের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। কারও কারও মতে গম্ভীর অথ পদ্ম । 
কেউ কেউ বলেন এ হল গান্তীর নামক এক প্রকারের গাছের নাম। বিহারে 

এ গাছকেই বলা হয়েছে গাওহার। মাণিক দত্ত বা কবিকঙ্কণের চণ্ীতে 

ও কোনো কোনো বৈষ্ণব গ্রন্থে গম্ভীর শবের অর্থ ধরা হয়েছে দেবগৃহ বা দেব- 

মণ্ডপ বলে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কোনে! স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। 

কিন্ত শিব যে বুদ্ধ মৃতিরই হথসংস্কৃত রূপ এ বিষয়ে খুব বেশী আলোচনার 

প্রয়োজন নেই । হিন্দু ধের পুনরভ্যুখখান কালে বুদ্ধ মৃতি শিব মৃতিতে এবং 

আগ্ঠামৃতি ভগবতী রূপে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও পাল পারণের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে 
শৈব ধর্নে দপ নিতে সুর করল। পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এদেশে 

ধর্ম বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের গৌোড়ামীর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের অবসান 

কালে শৈব্ ধর্ম ধীরে ধীরেপ্রাধান্ত লাভ করে। এই সময় সংঘাত শরু“য় 

বৌছ তান্ত্রিকতা ও শৈব তান্ত্রকতার ভিতর। কালক্রমে মুসলমানদের হিন্দু 
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দেবালয় ধ্বংস ও হিন্দুদের ধর্মাস্তর গ্রহণের মধ্যে হিন্দু ধর্ম আচরিত ধর্মরূপে 

নীচ্জনভোগ্য হয়ে পডল। এই সময়কার প্রতিষ্ঠিত সমাজে যে শিবের 

পুজা ও উৎসব হত তা-ই আজকের দিনের শিবের গাজন, নীল, গমীরা ও 

ও গভীর নামে খ্যাত। 

বল্লাল সেনের সময় যখন হিন্দু সমাজ নবভাবে গঠিত হল তখন থেকেই 

শিবের গাজন, গভীরা, গমীরা ও নীল পুজা হিন্দুগণের আচরিত ও অনুষ্ঠিত 

উৎসবের মধ্যে পরিগণিত হতে আরম্ভ করল। তবে এই উৎসবে 

পৌঁণ ক্ষত্রিয়, নাগর, ধান্ক, টাই, রাজবংশী, নম:শূদ্র প্রভৃতি জাতিরই উৎসাহের 

আধিক্য দেখা যেত। কিন্তু কালক্রমে এই উৎসব বিশেষ করে মালদহের 

গভীর। জনপ্রিয়তা অর্জন করে সভ্য সমাজের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছে। 

মালদহের গভীর! উৎসব চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে আরম্ত হয় এবং বৈশাখ, 

'জোর্ঠ মাস অবধি চলে । এই উপলক্ষ্যে একটি মণ্ডপ তৈরী করে তাতে শিব 

পুজার ব্যবস্থা করা হয়। মগণ্ডপটিকে প্রাচীন কালে সাজান হত পদ্মফুল 

দিয়ে। পরবত্শকালে পন্মফুলের অভাবে কাগজের ফুল দিয়ে সাজাবার ব্যবস্থা 

হয়। মণ্ডপের স্থমুখে শোভা পেতে থাকে ঝাড়-লগ্ঠন এবং নানা রকমের 

ছবি। এই সব ছবি সবই দেশীয় পটুয়াদের আক এবং এর ভিতর পটুয়া- 

শিল্পের চরম উত্কর্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 

মালদহের গ্ভীরা, জলপাইগুড়ির গমীরা, পশ্চিমবঙ্গের গাজন ও পূর্ববঙ্গের 
নীল পুজা যে প্রকৃত পক্ষে একই জিনিষের বিভিন্ন নাম এ কথা পুরবেই উল্লেখ 
কর] হয়েছে । এই জাতীয় উৎসব তিব্বতের লামাদের ভিতরও অনুষ্ঠিত হতে 

দেখা! যায়; তা ছাড়া যুরোপ, আফ্রিকা, ব্যাবিলন, গ্রীন ও মিশর দেশেও 

পুরাকালে এই রকমের উৎসব অনুষ্টিত হত। গ্রীস দেশে এই উৎসবকে 

“ফেলি ফোরিয়া, উৎনব বলা হত এবং বেকস্ দেবের পুত্ত্ প্রায়েপস দেবের 

সময় এ প্রকার উত্সবে পথের পাশে শিব লিঙ্গ শোভ। পেত এমন খবরও 

পাওয়া ষায়। প্রাচীন রোমান ধর্মে তেশাব+ দেবতাকে এশিয়। মাইনরের 
হিটটাইটগণ পুজা করতেন। এই দেবতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের রুদ্রে ও 

শিবের সাদৃশ্ঠ আছ। এই দেবতার বাহনও বৃষ। ফ্রাঙ্বফুর্ট অঞ্চলে এইরূপ 

একটি বৃষ মৃত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে । মিশর দেশেও 'আমীরিস' দেবতা ও বৃষ 
বাহনের যে-উৎসব হত তাও গম্ভীর! প্রভৃতির অন্ুরূপ। মৃহাভারতে শিব 
পুজা ও উৎসবে বর্তমানে প্রচলিত গভীর! প্রভৃতি অহঠানের সে সাদু্ত 

মেলে। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউ- -এন-সাধু্রণর লিখিত বিবরণেও 
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এর উল্লেখ আছে। তারা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা মূলক যে-সব উৎসব ও শোভাযাল্রা 
দর্শন করেন তা থেকেও গন্ভীর! প্রভৃর্তি উৎসবের ক্রমবিকাশের যথেষ্ট 

ইতিহাস পাওয়া! যায়। 
মালদহের গভীর উৎসব অনুষ্ঠান প্রধানত: চারদিন ধরে চলতে থাকে এবং 

প্রত্যেক দিন শিবাদি দেবতার পুজার ব্যবস্থা থাকে | প্রথম দিনকে বলা হয় 
প্ঘটভরা” | কারণ এই দ্বিনে ঘটস্থাপন করে গম্ভীর] মণ্ডপে শিব পুজা কর] হয়। 

দ্বিতীয় দিন হল “ছোট তামাশা? । এই দিনে ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাজনা 

সহ রাত্রে গম্ভীর মণ্ডপের স্থমুখে নানা রকমের নৃত্যাদি দেখাবার ব্যবস্থা হয়। 

তৃতীয় দিন অর্থাৎ “বড তামাশার, দিনে অতি শুদ্ধ চিত্তে ও শুদ্ধাচারে 
শিবভক্তগণ কর্তৃক কাটাভাঙ্গা ও ফুলভাঙ্গ। পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে 

শিব ভক্ত বালাগণ উপোসী ও সংযমী হয়ে গম্ভীর] মণ্ডপে রক্ষিত কাট গাছ 
বুকে ধারণ করে শিবন্তবাদি পাঠ করে। পরে তার এই কাটার বিছানায় দেহ 

লুটিয়ে দেয় । এ দিন বিকেলে বাণফ্কোড়া পর্ব অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ শিবভক্তগণ 

লোহার তৈরী ব্রিশূলের স্ুষ্্রভাগ কোমরে বিদ্ধ করে এবং তাতে তেলে 

ভেজান কাপড় জড়ায়। পরে এতে দেয় আগুন ধরিয়ে এবং এর মধ্যে ধূনো। 

ছিটিয়ে দিয়ে আগুন দ্বিগুন প্রজ্বলিত করে এবং বাছ্যার্দি সহ এক গ্ীরা থেকে 
অন্ত গম্ভীরায় নাচ গান দেখিয়ে বেড়ায় । এর সঙ্গে পুর্ববঙ্গের নীল সন্ন্যাসীদের 

বটিঝাপ, কাটাবঝাপ, ফুলভাঙ্গা প্রভৃতির সঙ্গে তুলন। করা চলে। পূর্ববঙ্গের 

নীল সন্াসীরাঁও অনেক সময় নীলের মণ্ডপের স্ুমুখে জ্বলস্ত কাঠ-কয়লা সাজিয়ে 
দিয়ে ভার উপর গডাগড়ি করে। একেই বলে ফুলভাঙ্গ, “ফুল” অর্থে 

আগুণের টুকরো-_ফুলকী'র অপ্রত্রংশ।* তিব্বতী সাহিত্যেও গম্ভীর! 

প্রভৃতি উৎসবের অনুরূপ নৃত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। এই দিন মালদহ 

অঞ্চলে এই উপলক্ষ্যে যে নান৷ রকমের সঙ বের হয় তার সঙ্গে কলিকাতার 

জেলেপাড়ার সঙ এবং ঢাকার কালীকাচের তুলন! করা চলে। এর 

উপকারিতা এই যে সামাজিক দুর্নীতির বিষয় লোক সমক্ষে প্রচারিত হওয়ায় 
লোকে দুর্নীতি হতে দুরে থাকে । এই রকমের সঙ সমাজ সংস্কারের দিন থেকেও 
হিত বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। যাগ-যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই রকম 
সঙ ও শোভাষাত্রার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই দেখতে পাই। এই সঙ 

দ্রেখার ব্যাপারে নকল সমাজের লোকেরই উৎসাহ দেখা যায়। ৭ 

* নীল পুজা ও উৎস সম্পর্কে বিস্তু ত বিবরণের জম্ভ এই গ্রস্থকারের “পল্লীগীতিও পূর্বব্”” 
প্রস্থ ডষ্টব্য। | 
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এইদিন রাত্রে গম্ভীরা মগ্ডপের স্থমুখে মুখোস পরে চামুণ্ডা, কালী, 
নরসিংহ এবং নান। সাজে সেজে শিব দুর্গা, রাম লক্ষ্মণ, ঘোঁডা, পৈরী (পরী) 
প্রভৃতির নাচ দেখান হয়। ঢাকার এই ধরণের নাচকে বলে কালীকাচ ; 
কাচ অর্থে সঙ । এই নাচের ব্যাপারে সর্বত্রই ঢাক, কাসি ও ঢোলের! বাজনাই 
প্রধান স্থান অধিকার করে এবং উৎসাহ দানের জন্য সর্বত্রই পুরস্কার বিতরণ 

করে নৃত্য শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর উচিত 

মালদহের কালী, নরসিংহ প্রভৃতি গম্ভীর প্রকৃতির নৃত্যাদি দেখাবার কালে 

অপর ব্যক্তিগণ নৃতারত ব্যক্তির স্থমুখে ধুনচির ধোয়া! মুখোসের ছিত্র পথে 

প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে শাস্ত করে। এই রকম নাচ ও বাজনা চলে 

সারারাত ধরে। 

চতুর্থ দিনে গভীর! মণ্ডপে শিবপুজা ছাড়াও নীল ও আহার পুজার 
ব্যবস্থা থাকে এবং রাত্রে গম্ভীরা গান অর্থাৎ “বোলবাহি' বা “বোলাই” আরম 

হয়। এই গানে মালদহের নিজন্ব ভাষা ও স্থানীয় লোক-সঙ্গীতের বিশিষ্ট স্থুর 

ব্যবহৃত হয়। গানের বিষয় বস্ত্রকে 'মুদ্দ' বলে। নাটকীয় ভঙ্গীতে অতি 
সাধারণ সাজে সেজে প্রথমে শিব বন্দন1 গায়, পরে অভিনয় আরম্ভ করে এবং 

পালা গান শেষে বাৎসরিক বিবরণী গেয়ে থাকে । 

গম্ভীর গানে সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি বর্তমান। এ উৎসবে 

'আলকাপ' নামে নানা প্রকার কাহিনী ও রঙ্গরস সহযোগে উপদেশ মূলক 

পালাগান ও গীত হয়ে থাকে । 

নিজস্ব গম্ভীর! ছাড। “ছত্রিশী বা বারোয়ারী গভীরাও আছে। গ্রাম্য 
মাতব্বরগণ গ্রাম্য সালিশীর সাহায্যে যে-অর্থ সংগ্রহ করে এবং রাজা জমিদার 

কর্তৃক প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি থেকে যে-অর্থ পাওয়া! যেত তাই দিয়েই ছত্রিশী বা 
বারোয়ারী গম্ভীরার ব্যয় সঙ্কুলান হত। এই ছত্রিশী বা বারোয়ারী গম্ভীরার 

দ্বারা পল্লীবাসীরা৷ একতাবদ্ধ, কর্তব্যপরায়ণ এবং দায়িতজ্ঞান সম্পন্ন হয়। 
গভীরার বাধিক বিবরণী গানে সামাজিক ছূর্নাতির নিন্দা কর] হয় বলে সমাজ 
সংস্কৃতির দিক থেকেও এর মূল্য বড অল্প নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও 

গভ্ভীর! গান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিল । বহু লোক-কবি ও শিল্পীকে 

এই গানের জন্ত সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পডে আদালতের সম্মুখীন হতে 

হয়েছে। কিন্ত তাই বলে গনীর1 গান বন্ধ হয়নি | মালদহের লোক-কবিরা 

আজও বছরে বছরে নতুন গান বাধছে, নব নব সমস্তা নিয়ে এবং বিভিন্ন কেই 
গেয়ে চলেছে জনসাধারণের মাঝে দাড়িয়ে । 



গম্ভীরা পর্বেব চতুর্থ দিন রাত্রে লোক জমায়েত হয় গম্ভীর মণ্ডপের 
স্থমুখে। এসে জডো হয় গম্ভীর! গায়ক এবং বালার দল। সঙ্গে আসে 

টাকি, ঢুলি ও কাসি। মূল বাল প্রথমে স্বরু করে দিল দিগ্ বন্দনা £-- 

জল বন্দ, থল বন্দ, বন্দ শিবের কুড়্যা 

হাট (আট) হাত মৃত্তিকা! বন্দ চন্ত্ সথর্য জুড্যা, 

লাউ সেন দত্তের ব্যাট1, কাউ সেন দত্ত, 

যেজন আনিল ধরায় মহেশ্বর ব্রত 

তাঁর চরণে করি দণ্ডবত। 

(শিবনাথ কী?) 

উপস্থিত জনমগ্ডলী বালার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিধ্বনি করে ওঠে__মহেশ 
এই ভাবে তিনবার প্রশ্ন করে-_শিবনাথ কি? উত্তর শুনতে পায় 

মভেশ | 

এরপর মূল গায়ক স্থুরু করে গান। প্রথমেই বর্ণনা করে শিবের চেহারার, 

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতির :-- 

ভোল] বেশ ভালত মজা! 

এ কেমন তোমার পুজা, 

করলি ভ্যাকম একি রকম 

ঠিক যেন ভ্যাক ভ্যাকুম বাঁজা 
এ কেমন তোমার পুজা । 

মুলুকাসানে আছ আসানে 

শ্বশানে হয়া! মশানের রাজ। 

এ কেমন তোমার পুজা । 

( ভোলাতে ) আবার পর্যা কপৃ্নি 
আছ আপ্নি 

ঢুল্য। ঢুল্যা খাচ্ছ গাজা 

এ কেমন তোমার পুূজা। 

(আবার) কুচনি পাড়ায় বেড়াও ঘুর্য। 

কখনও ব] দামডায় চড়া। (শিব) 

টানে টানে পর্য। দো-টানে 

চটানে পর্যা চুলকাই জুজ!। 



৮ বাংলার পল্লীগীতি 

বসন বাঘছাল মড়ার খাপটা 

ভূষণ আলাদ, গহমা, ভ্যাপট1 (শিব )। 

দেখ দেখ বাইগ্যার ব্যাটা 

গণশার বাপট। 

ঠিক যেন কোন্গুণী রোবা' 
এ কেমন তোমার পুজা । 

এইখানে উল্লেখ করা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে গম্ভীরার এই শিব 
ঠাকুর পুরাণোক্ত শিব নন। তিনি গণদেবত1| চাঁষ বাস করেন, মাছ মারেন, 

কাপড বোনেন, হাল চাষ করেন, কাজেই বছর শেষে ষ্টার পুজারও যেমন ব্যবস্থা 

রেখেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছে এই শিব ঠাকুর তাদের পূর্বপুরুষ । 

কাজেই তাদের অভাব অভিযোগ সবই নিবেদন করে তার কাছে। অভাবে 
পড়লে অভিমান করে ছুটে স্পষ্ট কথাও তাকে শুনিয়ে দিতে কম্থর করে না। 

প্রকৃতপক্ষে গ্ভীরার এই শিবপুজার পদ্ধতির মধ্যে শাস্ত্রীয় কিছু থাকলেও এর 

গানের ভিতর তেমন কিছু নেই। এখানে লোক-কবিরা একটি লোককে 

শিব সাজিয়ে আসরে দা করায় ঠিকই, সে যেন উপলক্ষ্য মাত্র, তাকে উপলক্ষ্য 
করেই এই সব সমাজ সচেতন লোক-কবির1 একের পর এক বর্ণনা করে যায় 
তাদের হুঃখছর্দশা। 

লোক-কবিরা বলছে, 'হে মহাদেব তুমি তো বেশ আরামে বাস করছ, 
আর সিদ্ধি-ভাঙ্গ খেয়ে বেড়াচ্ছ, এদিকে আমরা যে কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছি তা 
তুমি মোটেই চেয়ে দেখছ না। স্থতরাং তুমি এবার তোমার লীল1 খেলা 
বন্ধ কর' :-_- 

শিব তোমার লীল! খেল! কর অবসান 

বুঝি বাচেনা আর জান। 

অনাবুষ্টি করা। স্থষ্ট 

মাটি করল নষ্ট হে 

দুটি থাকতে কষ্ট কর্যা 

দেখছন। কি কষ্ট হে 

মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা! 

টু শিষ্ট লোকের উষ্ট মারা। 

করিল। মোদের গুষ্টি ছাড় 

শুন বলি পষ্ট করা৷ 



গভীর ৯ 

তার পরে ম্যালেরিয়ায় 

হইলাম হাল। কাঁণ 
বুঝি বাচেনা আর জান। 

অন্নদ1 ম1 ভিক্ষা তোমায় 

করবে নাকি দান হে 

সময় কালে না হয়া! জল 

অসময়ে ফলল কুফল 

(ও সব) মৃশ্ুরী কলাই গেল ডূব্যা 
ক্ষেতের ফপল ম'ল, 

আম গ্যাল আম ছলা গ্যাল 

ক্যামনে করি গান 

বুঝি বাচেন! আর জান । 
পুর্বেই উল্লেখ করেছি গভ্ভীরাঁর শিব উপলক্ষ্য মাত্র, প্রকৃত পক্ষে মালদহের 

লৌক-কবিদের আবেদন সম্পূর্ণ ভাবে দেশবাসী তথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের 
দরবারে । তাই তাদের গানে সাময়িক কথা ও সমস্যার কথাও থাকে খুবই 
বেশী পরিমাণে । একবার মালদহের বন্যায় প্রভৃত পরিমাণে শব্যের ক্ষতি হয়) 

সেই বছরের গম্ভীর৷ গায়কদল শিবকে উদ্দেশ করে বলতে শুর করল :__ 

এবার কি খাব! হে বাব। 

পুয়াল চাবাও বস্তা । 

কোন্ মূলুকের বন্যা এলো 

মোর বাবা হে__। 

মোর বাজী হে। 

কোন্ দখ না! বাতাস আস্তা হে 

পুয়াল চাবাও বস্তা । 

আমের গাছের ডাণ্ট। খাড়ু 

ভাদই ধানের আশা ছাড়ু 

ভাতিয়ার বিল হাতিয়ায় নিলে 

মোর বাঁব1 হে 

মোর বাজী হে 

কোন্ দখনা বাতাস আস্তা হে 

পুয়াল চাবাও বস্যা। 



১৩ বাংলার পল্লীগীতি 

বস্তায় শষ্তের ক্ষতি হওয়ায় ক্লুষকর] যেমনি শিবের কাছে আবেদন পেশ 

করেছিল, তেমনি অন্য একবাব অনাবুষ্টির জন্য যখন মোটেই শস্য হলনা, দেশে 

প্রায় দৃভিক্ষ লাগার উপক্রম হল, তখনও মালদহের লোঁক-কবিরা1 শিবকে 

উপলক্ষ করে বলতে শুরু করল £ | 

শিব কি করিব হে এবার ্ 

বাঁচবেন প্রাণ 

টাক] স্যারের চাউল ভয়্য। 

লাইগ্য! গ্যাল টান। 

বাচবেনা আর প্রাণ ॥ 

মামাদের দ্যাশের আতর ফলটি 

সেও ভল মাটি 

পলু-পুশ। পাছি দিস 

দরভল খাটিভে, 

দর ভল কুডি পঁচিশ 

পলু-পুশা লাগ্ছে-বে দিস। 

এ ক্যামন ভল গ্যাশের ধারা 

বল বাচব ক্যামনে মোরা । 

রুষকেরা ভাবছে বস্তা 

উপায় কিবা] করিহে 

ধান কলাই হোলন] ভাই 

ভোলন] জল ঝবিভে। 

আর কামনে বোপন করি 

জল বিনা সব মইল গরু বক্রী 
এ কি হোল ধিষম জালা 

ক্যামনে বাঁচবে ছেইলা পিলা। 

গরীবের ভাবছে বন্য্যা 

উপায় কিব1 করি হে। 

এক সের দর চাউল হয়া 

না খাইয়্যা সব মরি হে, 

ভূট মটর ঘোড়ার খান! 

দর হোল যে মাখন ছান। 



গভীর ১১ 

এ কষ্টে পরদ! গেল মরে 

রাজ্য চলবে ক্যামন করে 

দিনে দিনে হল কঠিন 

ক্যামনে পাব ত্রাণ 

শিব কি করিব হে এবার 

বাঁচবে না আর প্রাণ। 

লোক-কবিদের একজন ব্যঙ্গ করে বলছে, 'দেখ ভাই আমাদের এইসব 

ছুঃখ কষ্টের মূলই হচ্ছে ওই বুডোট] অর্থাৎ শিব। স্থতরাং এসো আমরা 

আচ্ছা করে ওকে চেপে ধরি, বলি আমাদের ছুঃখের কথা? £__ 

ধর্ ধবু ধরু দ্রিসনা ছাড্যা। 

লিয়া চলেক সঙ্গে করা৷ 

এই বুডহাটা দিলে লডই ছুখ (ভে) 

(দিলে বডঈ দুখ )। 

ধান বুনিলে দেয়না পানী 
ওই বুড়হাট? বন্ড শনি 

সদাই রাখে মোদের প্যাটে ভূখ হে। 

দামডার উপর চড্যা বুড়হা 

কুচনী পাডায় বেড়ায় ঘুর্যা 
ঠা কুহারা জানেই কত তুক্ হে 

(জানেই কত তুক্) 
স্থাধীনতা আন্দৌলনেও গম্ভীরার দান যে অনেকখানি এ কথা আমর 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি । যুগে যুগে স্বাধীনতার যখন যে-ঢটেউ উঠেছে মালদহের 

লোক-কবিরা সাগ্রহে তাতে সাড়া দিয়েছে । এই তে মাত্র সেদিনের কথা । 

১৯৪৭ সালে ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজের শয়তানী চক্রান্তে পড়ে 

ভারত যখন ভাগ হল তখনও মালদহের লোক-কবিরা চুপ করে বসে নেই। 

স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতবাসীর অবস্থা নিয়ে নিভিক কণ্ঠে গেয়ে উঠল 

মালদহের লোক-কবিরা £ 

বাপরে বাপ. জান বাচান হল দায় 

শেয়াণে শেয়াণে কোলাকুলি 

নলথাগড়ার প্রাণ যায় 

জান বাঁচান হল দায়। 



১২ বাংলার পল্লীগীতি 

ধন্য বুটিশ রাজের চাল 

ও যে করলে নাজেহাল, 

হ্যাষে মাথার ঘায়ে 

পাগল ভয়্যা 

উডা জাহাজে হাওয়া! খায় 

বাপরে বাপ জান বাচান হল দায়। 

চাচিল ছদ্মেরই বেশে 

(ও সে) অট্রালিকাতে বসে 

চপ কাটলেট চুষে 
এটলিকে ফের কেটলী বানায়া। 

সেই জলেছে চাহ] খায়, বাপরে | 

গভীরা গায়কদল এই পর্ষস্ত বলেই ক্ষ্যান্ত হতে চায়নি । ছত্রিশী ব! 

বারোয়ারী গম্ভীরার মারফত তার] সামাজিক দুর্নীতির কাহিনী আরও স্পষ্ট, 

আরও জোরাল ভাবে প্রকাশ করেছে 25 

ছ্াশের কত যে নেতা 

তাদের বড বড কথ, 

পায়্যা স্বাধীনতা লাড্ড, 
কুন্ঠে হয়্যা গে গাড্ড, 

দেখ্য। তাদের স্বার্থপরতা! 

খাল্যে হামাদের মাথ। 

হ্যাষে ঘরে আগুন লাগায়্য। দিয়! 

সোনার ভারত করলো খান 

হিন্দস্থান আর পাকিস্যান। 

রাজনৈতিক গানের জন্য কত গভীর! গায়ক ও গ্ীতিকারকে যে 

আদালতের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই । কিন্তু তাই বলে তাদের 

ক এখনও স্তব্ধ হয়নি একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । তাই তারা এখনও স্পষ্ট 
অথচ নিভিক কণ্ঠেই গেয়ে চলে দেশের অনাচার, অবিচারের প্রতি শ্লেষ 

বিদ্রপ করে। কারণ, তাদের গান তে] আর ছাপার হরফে প্রকাশিত হয়না, 

গান থাকে মনের মাঝে লুকিয়ে। সেখানে সরকারী আইনের এক্কিয়ারের 

॥ বাইরে, স্তরাং শিবকে উপলক্ষ্য করে তাদের আর গাইতে বাধা কি দেশের 

শাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে? £- 



* গম্ভীর। ১৩ 

আজ ভাল মানুষির দিন গিয়াছে 

ওহে পশুপতি । 

তিন চোখে কি দ্যাখতে পাওন। 

মোদের কি দুর্গতি। 

জাল জালিয়াতি বিশ্ব জুরা। 

ব্লাক মার্কেট বাজার ভর্য! 

গাডা চালায় বাড়ী হাকায় 

জ্বালায় বিজলী বাতি। 

বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম সেবা 

রসাতলে গেল ডুব্যা 

হিংসা বিবাদ দলাদলি 

হায়রে কি দুর্মতি, 

ন্যাংট। হয়া। প্যাংটে। মুখে 

মরলো যে সব গরীব লোক 

তাইতো মোরা ন্যাংট। ভোলার 

কাছে জানাই নতি ॥ 

অনেক সময় ছন্মবেশের আড়ালেও তারা তাদের মনের কথা শুধু মান্র 

ইঙ্গিতে প্রকাশ করে থাকে । কোনো এক সময় এ অঞ্চলের স্থানীয় থানার বড় 

দারোগার অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল গাঁয়ের লোক, অথচ মুখ ফুটে 
তার প্রতিবাদও করতে পারছে না, তখন এই সব অসহায় জনসাধারণের এই 

অব্যক্ত মনোবেদনা প্রকাশ করবার ভার নিল নিরক্ষর লোক-কবির দল। 

তারা ম্যাজিস্টেট সাহেবের সামনে দাড়িয়ে স্বকৌশলে বর্ণনা করে যেতে 

লাগল, “তুমি যদি তোমার এই অত্যাচারী বড় দারোগাকে না সামলাও ত1 
হলে আমরা মেরে তার হাড় ভেঙ্গে দেব, তখন আর বাড়ী বাড়ী ঘুরে খোজ 
করলেও তার কোনো সন্ধান পাবেনা ।? 

এখানে শিব অর্থে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, বুড়ো এঁড়ে অর্থাৎ বড় দারোগা 

শিব সামলারে তোর বুড়ে। এড়ে 

তাড়িয়ে মারে টিসরে ! 

ভোর কাধে ঝোলে ভিক্ষের ঝুলি, 

গলায় ভরা বিষ রে !! 



১৪ বাংলার পল্ীগীতি 

কোচের সব সল্লা করে, 

(তোর ) এডে দিবে খোয়্াড়ে ভরে, 

তখন বাড়ি বাড়ি মাঙন করে, 

জরিমান] দিস রে 11 | 

অনেক সময় স্পষ্টাম্পষ্টি ভীবেও শিবকে উপলক্ষ্য করে বলে থাকে £- 

শুনরে ভোল। নান।, প্যাটে নাহইক দান 

ক্যানে দিলি এমন সাজারে 

তোর ভূতের বেগার খ্যাট্যা। 

ভাত থাই আধ পেটা, 

হামার থাচ] হয়্যাছে বুকের পাজারে । 

এবারকার আকাশ হতে 

কাল! আগুণ ঝরে হে ভোলা 

গায়ের মানুষ উজ্জাড় হল ইনফ্রুয়েগ্ার জরে 

ভোলা, বাচি ক্যামন কর্যে 

আইলো৷ ম্যাঘ শাসিয়া__ 

গ্যাল ধান ফাসিয়া 

মহাজনের চোর] বাজারে__ 

ভোল। তুই তাদ্দের করলি রাজারে__ 

সকলি দেখ্যা তবু নাক ভাক্যা 

ঘুমাও পর্য। খায়্য] গাজারে। 

কিংব। সোজান্থজি ভাবেও বলে থাকে £- 

ত্বরাজ যদি পাই হে ভোল। 

খাত্যে দিমু মাণিকের কলা, 

নইলে আইঠ্যার কলা 

বিচ্চি আল] । ূ 

বোলান গানের পর শুরু হল আলকাপ। আলকাপ গানের বিষয়-বস্ত 

সম্বন্ধে একটু আগেই উল্লেখ করেছি । ছোট ছোট নীতি কথা মূলক গল্প,কিংবা 
লঘুরসের পরিবেশন করাই এর মূল উদ্দেশ্য । একঘেয়ে এই সব কড়া গানের 

পর সকলেই একটু হান্ধ ধরণের গানের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, লোকশিল্পীর। 

সে খকর জানে। তাই তার1 একটি ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে আসরে এনে 
হাজির করে। মনে করুন এ মেয়েটিকে যেন বিয়ে দেওয়! হয়েছে একটি 



গভ্ভার। ১৫ 

কালা স্বামীর সঙ্গে । বেচারী বৌটি তার স্বামীকে হাট থেকে একগাদ। 

জি।নষ আনবার জন্য ফর্দ বলে দিয়েছে । কিন্তু বেচারীর কাল! স্বামীটি নিয়ে 

এল সব উল্টাপাল্টা জিনিষ ; তখন বউটির মনের অবস্থ। কি রকম হয় সহজেই 

অন্ছমান করাযায়। কাজেই মনের দুঃখে সে বলতে পারে কিনা £-- 

শ্বশুর বাড়ি আন্ত হামার 

জান হইলো ঝাল পাল। 

কি করব ভালা । 

স্বাীর গুণ আর বুলব কত 
সহবে কে আর হামার মত টে 

ছুহ কানেতে বহের। এত 

শুনতে পায় কাচ কল ॥ 

বধু বারের গঞ্জের হাটে 

কহনু ক্যাথাঞ স্ত। লিতে টে 

(আবার) তরল আলত। পায় দিতে 

আশা কাক্হ কাটা টে 

পাছ। পাহড়্যা গোদাবরা 

লাল ন। হয় ভাল শাড়ী 

আর একটা ত্যাল মাখাবার বাটি 

না হয়ত আালম্যালামের ঘটি। 

স্থতার বদল লিয়া আইল্য। 

পায়ে দিবার জুত। টে 

(আবার) অলত। ছাড়্যা লিলে মড়। 

লঞ্ঠনের এক পইলতাটে ৷ 

(আবার) আশা ছাড়্যা বড়শী কিনলে 

কাকই ছাড়্যা মাকই লিলে; 

না লিয়া মাথায় দিবার কাটা 

লিলে লারিয়লের এক ঝাট1। 

গোদাবরী শাড়ী হইলে 

সজিনার দাড়িটে 

(আবার) পাছ। পাহড়া। শুনলে মড়া ০ 

রাইছ? বাইছ। ক্ষিরাটে, 



১৬ বাংলার পল্লীগীতি 

না লিয়! সে ত্যালের বাটি 

লিলে মর তালের পাটি, 

ন] লিয়! আলম্যালামের ঘাট 
লিলে মাছ কুটার এক বঁটি, 

মরার কাও দেখ্যা ধন্ লাগে 

হাড়ি ফেল্য। মারনু রাগে টে 

বা চোখেতে লাগ্য! মর 

এক চোখেতে দেখে টে 

তাঁও কি মরার দিশ। হইলো 

রথের মেল৷ দেখতে গেলো 

মরাকে আনতে কহনু মূল! 

মর! লিয়া আইলো। কুলা, 

রাগেতে লাকড়ি ফেল্য!, মারা! মরাক 

ল্যাংর1 কর্য। দিনু ফেলা 

দ্যাখত ঠযাল]। 

স্বাধীনতা তথ বঙ্গ বিভাগের ( ১৯৪৭) পরই উদ্বাত্ততে ছেয়ে ফেলল 

পশ্চিমবঙ্গের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যস্ত। তখন সব জায়গাতেই প্রচুর 
পরিমাণে ভূয়া সেবা সমিতির দেখ! মিলতে লাগল। মালদহের লোক- 

কবিদের সে দিকেও নজর পড়ল, তাই তারা মালদহ সহরেরই কোনে একটা 

ফাকিবাজ সেব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়লনা। মনে করুন যেন 

কোনো কেতাদুরন্ত হালফ্যাসানের ভ্যানিটি ব্যাগধারী মেয়ে এসেছে চাদা 
চাইতে । তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে যেন নিজের ম্ববূপ নিজেই 

প্রকাশ করে বলে দিচ্ছে £_ 

আইলাম দুপ্সহরের রোদে 

তাত্যা পুড়্য। 
দ্যান চাদা জলদি কর্যা। 

রন কী 

স্থবিধাবাদীর দলে 

৮. আমার মত মেয়ে-ছেলে 

দল পাকায়্যা হচ্ছে দেশের সেরা । 



গম্ভীর! ১৭ 

যারা শুধু কাজ করে 

দিবা রাত্র খেটে মরে 

আমি তাদের বলি আন্ত ভেড়া 

এ ছুনিয়ায় কেবা আছে স্বার্থ ছাড়া । 

আলকাপ গানের ভিতর অনেক সময় এই ধরনের লঘু রসের পরিবর্তে 

অন্য ধরনের গানও শোনা যায়। এই সব গান প্রায়ই ছ্বেতভাবে গীত হয়। 

একজন গানের মাধ্যমেই প্রশ্ন করে, অপর জন সেই ভাবেই উত্তর দেয়। 

ছুজনের গান মিলেই এক একটি গান সম্পূর্ণ হয়। অনেক সময় পরকীয়! 
প্রেমের কাহিনীও শোন] যায়। মনে করুন একটি বউ নদীর ঘাট থেকে জল 

নিয়ে ফিরে এলে তার অবিন্যত্ত বেশবান দেখে তার ননদিনী প্রশ্ন করছে 
এবং সেও ঘেন তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে £ 

ননদ _ফুল কোথায় পেলিলো। ছোট বউ 

সাঁঝের বেলায়, 

চুল কেন তোর এলো-মেলো 

পিঠে কেন তোর ধূলো, 

এমন স্থন্দর রূপ দেখি 

চোখ দুটে। কেন ফুলো। 

( লে। ছোট বউ সাঝের বেলায়) 

বউদ্দি__তান্থর হামার খাবে বলে 

পাত কাটিতে গেলাম 

বগা! ধরে টান মারিতে 

আছাড় খেয়ে পড়লাম । 

জল আনিতে গেলাম হামি 

সাহান বান্ধার ঘাটে 

যাইতে ছিল টাপার ফুল 

তুল্যা নিলাম হাতে 

(লে ননদী স্লাঝের বেলায় ) 

একবার শহরে এক ডোমনী (ভোমের মেয়ে) এল পাখা বিক্রি করতে ; 

এক বণিক সেই ডোম কন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। শেষটাযম তার.কাছে 
করল প্রেম নিবেদন । এই হল গানের বিষয়-বস্ত £-_ 

২ 
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ডোমনী-_-আমি শহরের ডোমিন, কে আছ সৌথীন 

লও গো পাখা খান, 

গরমে বাতাস করিলে, 

ঠা হবে প্রাণ 

( বাবুজি ঠাণ্ডা হবে প্রাণ )। 

বণিক--দেখি আনত পাখা দেখতে কেমন বাকা 

কোথাকার ডোমনী, 

পাখা পছন্দ হলে নিতে পাসি 

দ্রাম কত শুনি, 

ডভোমনী_আমি ডোম ছাড্যা কোনখানে যাব না 

পাখা লিব। লাও, 

না হয় চল্য। যাও 

ভাবের কথ। আমি শুনব না 

ও সব ঠাটের কথা 

আমি শুনব না। 

বণিক__ আমি তোমায় ছাড়্যা থাকতে পারব না 

ছাড় ডোমের আশা 

পাখা বেচা পেশ। 

হেঁসে হেসে কথা বল ভাসাইও ন]। 

ডোমনী__ওরে শুনবে সাধু 
স্থখের স্ুণী আমি যে কেমন, 

কুটিনা ছাটিনা আমি এ জনমে ধান, 

হাটের চাউল আর ঘাটের পানি 

উঠায় খায় আর পান। 

মাথায় দিয়ে গোলাপী (তল 

নিত্য করি শান। 

ডোম রাজ মনের স্থথে 

বাশীতে গায় গান। 

ক্যামন করা আমি তোমায় 

ধৈবন করি দ্রান। 

(রে সাধু ধৈবন করি দান )। 
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ভোমের কতগুণ, আমার কাছে শুন, 

কারও ধার ধারে না 

মহাজনের দেনা, 

জমিদারে দেইন। খাজন1। 

বণিক-_ওরে তোর চেয়ে আমি বড় 

ভেবে দেখ মনে, 

হাজ।র টাক দিয়া 

মাল কিনি থুই লানে, 

জুতাপরি বাবুগিরি করি দোকানে 

গাডী ভাড়া কর্য] মাল ফেলি দোকানে, 

সাহান হামাম বিক্রি করি বস্তা দোকানে । 

ছাড় ডোমের আশ। পাখা বেচা? পেশ 

হেসে কথা বল ভাসাইও না ডোমাইন, 

তবে আয় স্ন্দরী তাড়াতাড়ি কোর না দেরী 

হাতে পরতে চুড়ি দিব বাইট টাকার শাড়ী 
নাকে সোনার লোলক দিব লেপে এক ভরি, 

তুই যে হামার ছোড়ান চাঁব, 

তুই যে আমার টাকার আলমারী । 

গম্ভীরার পালাগানগুলির অধিকাংশই রাজনীতি অথবা সমাজনীতি 

ঘেঁষা, লোক-্কবির। প্রতি বছরই নতুন নতুন পালাগান বাধে, এর মধ্যে এক 

জন সাজে শিব, বাদ বাকী সব নানা সাজে সঙ্জিত। কেউ বা হয় গান্ধীজি, 

কেউ বা নেতাজী, জহরলাল, চাচিল বা জিন্না। কখনও বা নতুন কোনে ঘটনার 

প্রয়োজনীয় পাত্র পাত্রী। আগেই বলেছি এদের সমব্ত বক্তব্যই প্রকাশ 

করে শিবকে উপলক্ষ্য করে, পাল। গানেও তার ব্যতিক্রম নেই। চারণ কবি 

মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রার সঙ্গে ধার! পরিচিত আছেন তারা অনায়াসে 

গভ্ভীরার এই ধরনের পালা গানের কল্পন! করে নিতে পারবেন । এই গভীর! 

গায়কদ্দল শিবকে আসরে নিয়ে এসে তার কাছে সমালোচনা করতে থাকে 

“সরকারী পরিকল্পন1” “হিন্দু কোড বিল”, “অস্পৃশ্যতা”, “ভূদদান যজ্ঞ” ইত্যাদি । 

অনেক সময় গ্রাম কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও এই ধরণের ছোট-খাট পালা 

বানিয়ে নিম্নে তার! গীত ও অভিনয়ও করে থাকে | মালদহের কোনোশকোনো 

অঞ্চলে এমন ব্যবস্থা গ্রচলন ছিল (হয়ত ৰা এখনও আছে), কোনো গ্রামে 
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যখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিত, তখন গায়ের নিরক্ষর লোকের ছুটত 

শীতল] ঠাকুরের কাছে । তিনি স্বপ্লাদেশ পেতেন (সবই তৈরী এবং মনগড়া) 

“অমুক” বসম্ত রোগীর উপর মায়ের ভর হয়েছে, সুতরাং লব লোক ছুটল সেই 

বসম্ত রোগীর বাড়ি। ঠাকুর মশাইও চললেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে । সেই 

রোগীকে তখন শুরু করা গেল দেবতার মত করে পুজা করতে। শুধু তাই 
নয় সেই বসন্ত রোগীর যখন বসন্তের গুটি শুকিয়ে মামড়ী ঝরবার সময় হয় 

তখন একদিন ঘট1 করে তার পু! করা হয়। তিনি (রোগী) কিছু খেে 

তার উচ্ছিষ্ট দর্শনাথাদের মাঝে বিলিয়ে দেন। ভক্তগণ মহা। শ্রদ্ধা সহকারে 

সেই প্রসাদ উদরস্থ করেন এবং সঙ্গে করে বাড়ী বয়ে নিয়ে এসে বসস্ত 

রুগীকে খাইয়ে দেন। 

এটা যেকত বড় অশাস্ত্রীয় এবং অসামাজিক ব্যাপার তা বোধ হয় আর 

বলবার প্রয়োজন নেই । অথাৎ যে-সমম্ন বসন্ত রোগীর কাছ থেকে মারাত্মক 

খক্রম্ণ ( মামড়ী ঝরবার সময় ) আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেই সময়ই সেধে রোগ 

বীজান্কে বয়ে নিয়ে আনা হচ্ছে। মালদহের লোক-কবির1 গায়ের 

কুসংস্কারাচ্ছন্ন শীতলা ঠাকুরদের নোংরামির বিরুদ্ধেও এই ধরণের ছোট-খাট 

পাল রচন1 করেছে £__ 

শীতল দেবীর দয়ায় আধমর]1 হলাম সবাই 

তাও কি মোদের ঘুম ভাঙ্গে না 

দেবীর নামে দিস দোহাই | 

যত দেশের চাষা ভগ্ড 

( করে ) সর্বনাশের কাণ্ড 

তারা দেবীর নামে পয়স1 চায় । 

( আবার ) ইট পাথরে সিন্কুর লেপ 

বাড়ি বাড়ি লোক ঠকায়। 

কারে। মায়ের দয়! হলে 

তার পুজা দেয় সকলে 

তার এমনি কর্যা1 রোগ ছড়ায়। 

আবার রোগী হয় বসস্ত দেবী, 
তার হাতে নব প্রসাদ খায়। 

মাকাদহে কোৌচপলিয়। নামে একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের বাস আছে । চলতি 

কথায় তাদের বলে বাঙাল। তাদ্দের কাপড় চোপড় সবই প্রায় আদিম 
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লমাজেরই মতো | কিন্তু গভীর! গান এদের ভিতরও প্রসার লাভ করেছে। 

এখানে জলপাইগুড়ির গমীরার মত শিবের উপস্থিতিট। সব সময় খুব 

প্রয়োজনীয় নয়। গানটাই প্রধান । পুর্বোল্লিখিত গানগুলি সবই শিবের 

সামনে গাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোচপলিয়া সমাজে গভীরা (শিব) 

ঠাকুরের পুজাপদ্ধতি পুবোল্লিখিত মতো হলেও যখন তার] গান গায় তখন 

সে গান যে শিবের স্ুমুখেই গাইতে হবে এমন কোনও ধরা-বাধ। নিয়ম সে 

সমাজে নেই । তার] তাদের গান সোজাস্থজিই বলে থাকে । এদের একটি 

গানে জাল] যায়, এই শ্রেণীর মেয়ের! এক সময় ধোকর। ও মেকলী ( ধোকরা- 

বক্ষ-বন্ধনী, মেকলী-ঘাঘরা) নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। মোটা ভাত, মোটা 

কাপড় পরতেই তার। ছিল অভাস্থ। এখন সেই ঘরের বউরাও আর ওসবে 

সন্তষ্ট থাকতে চায় না, তারাও আজ শহরের মেয়েদের মতো ভালে শাড়ী, রং 

বেরং-এর চুড়ি, সুন্দর ব্লাউজ পরতে চাইছে । এখন আর তারা চিড়া কোটা, 
মুড়ি ভাজার কাজ করতে চায় না। একটি বৌ তার স্বামীকে বলছে তাকে 
এখন থেকে আর “বৌ বলতে পারবে না, শহরের মেয়েদের মতো৷ তাকেও 

*ওগে। বলে সম্বোধন করতে হবে ২ 

মোকে আনি দেবে গুল বাহার 

ধোক্রা মেকলী গরমুনা মুই আর । 
( মুই ) অংবি অংয়ের চুড়ি ভাতত 

দিয়! বোমার ছু বাহার 

বিবিয়ানা পেইকি গায় দিয়া 

সাধ হয়্যাছে সাজিব মুই 

শহর্য। মায়্যা। 

কুটমুন। মুই মিহিচিড়। 
দিমুনা! ঢেকিৎ পাহাড় 

ভদ্দর নোৌগে বোগে কহেন গে! 

মোকে আর তা নি কহ 
বেন কুঠি যাহেন বো 

ঘরে বস্যা থাকমুনা মুই 
বেড়াৎ যামু তিন পাহাড়। ৃ 

পুর্বেই উল্লেখ করেছি গন্ভীরার ভিতর বছ স্থরের মিলন ঘটেছে, এবং 

খএইটেই হল গভীরা গানের বৈশিষ্ট্য । তাই আধ্যাত্মিক গভীরারও সন্ধান 
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মেলে। আফষাঢ়ের আগমনে ধরণী সিক্ত হয়, গভীর] উৎসবের পরিসমাপ্তি 

ঘটে সে বছরের মত। কিন্ত বাতাসের বুকে ভর করে আধ্যাত্মিক গভীর! 

গানের ছু চার কলি, কখনও বা পুরো! গানটিই ধ্বনিত হতে থাকে গ্রাম থেকে 

গ্রামাস্তরে :-- 

নানা দিসনা আইড়্যাক ছাড়্যা হে | 

( নান। দিসনা আইড্যাক ছাড়া] ) 

কাম নামের তোর দুষ্ট আড্যা 
ঢোকে ব্যারা ফার্য1 ফার্যা হে 

এমন মানব জমিনট। দিল 

পয়মাল কর্যা 

(হে নান দিসন1 আহইড়্যাক ছাড়্য। )। 
ঠাকুর বাবার দেওয় 

চৌদ্দ পোয়া! ভূমি 
তাতে রসালের বীজ 

বুন্তা ছিলাম আমি। 
(ও তার ) অঙ্কুর হতে না হতে ঢুক্যা মদ্দি ক্ষ্যাতেতে 
(ও দ্যাখ ) মূল ডগাট? লিছে ছিড়্যা হে 

নান] দিস্না আইড্যাক ছাড়্যা। 

( আমার ) ধর্মের ব্যাট] খুট1 শক্ত ছিল 

অতি বুষ্টি পাপে তানরম হল 

(নানা হে) 

( এক ) মনাই মালী আছে (জল) বিন্দু নাহি ছাচে 

দিন রাত মোহ ঘুমে থাকে পড্য! হে 

নান] দিস্সা আহড়্যাক ছাড্য]। 

গমীর। 

এক কথায় মালদহের গন্ভীরা, জলপাইগুড়ির গমীরা, পশ্চিমবঙ্গের গাজন, 
'আর পূর্ববঙ্গের নীল সব চৈত্র উৎসবের আঞ্চলিক নামমাত্র । গভীর আর 
গ্লমীরার পুজাপদ্ধতি এক হলেও আরভ্ের একটু ব্যতিক্রম আছে। গভভীরার; 
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শুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিন এবং টবশাখ জাষ্ঠ মাস পর্ধস্ত এর জের চলে। 

কিন্তু জলপাইগুড়ির গমীর' চৈত্র সংক্রান্তির মাক্র চার পাচ দিন আগে শুরু হয় 

এবং সংক্রান্তির দিনই এর শেষ। তাই জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে দেখা যায় 

চৈত্র সংক্রাস্তির চার পাঁচ দিন আগে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষতঃ চাষীবাসী 

মান্ষের! মাগে এসে উপস্থিত হয়। তাদের সঙ্গে আসে শিব মৃত, পুরোহিত, 

ঢাকি, ঢুলি, কাসি ইত্যাদি । এই শিব মৃতি তারা স্থাপন করে কোনো এক 

শুভ দিন দেখে এবং এই উৎসব ও অনুষ্ঠানকেই এ অঞ্চলে বলে গমীর। 

উৎসব ও গমীর! ঠাকুর | 

গমীরা শব্দ যে গম্ভীবা শবেরই অপ্ভ্রংশ একথা আগেই উল্লেখ করেছি! 

অনেকে বলেন যেহেতু জলপাই গুডির পল্ীবাসীরণ যুক্তাক্ষর বড একট] উচ্চারণ! 
করে না তাই গভীব1 শব্ষই গনীর1 নামে প্রচলিত। কারও কারও মতে, 

গমীরা গম্ভীরার চাইতেও পুরাতন। এ-সব অবশ্ট গব্ষণার বিষয়। 

আপাততঃ আমাদের উৎসবের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক । 

গমীরা মৃতি (শিব) প্রতিষ্ঠার পর একদল লেক থাকে যার! প্রতি বছরই 
এই উৎসবকে অবলগ্থন করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নৃত্য সহযোগে গান-বাজনা 

করে থাকে । এই গানকেই এ অঞ্চলে বলে গমীর! গান | 
এই শিব মৃতি প্রতিষ্ঠার সময় এই গায়কদলও উপস্থিত থাকে, পুরোহিত 

ঠাকুব তো পুজে। শেষ করে ঘট থেকে জল ছিটিয়ে দেন এই সব গায়কদের 

মাথায়। তারাও দেবমুততি ও পুরোহিতকে প্রণাম করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে 

গান গাইবার জন্য বের হয়ে পড়ে, সঙ্গে বাজন্দাররাও থাকে । 

এই গান শিব প্রতিষ্ঠার পর ষে-দিন থেকে খুশী গাইতে পারে । তাতে 

কোনো দোষ নেই। কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তির দিনই এই সম্পকিত গানের শেষ। 

এরপর আর নতুন বছর না আসা পধন্ত কেউ এ গান গাইতে পারবে না। 

তাতে নারি গমীরা ঠাকুর দোষ ধরেন-_-এই রকমই চলিত প্রবাদ। 

মৃতি প্রতিষ্ঠার পর সংক্রান্তি পস্ত যারা ঘুরে ঘুরে এ গান গেয়ে থাকে 

তাদের এই সময় কান অথবা পোষাক বদলান নিষেধ । মাছ, মাংস, পিয়াজ 

ও রস্থন সকল রকম আমিষ ও উত্তেজক বস্ত খাওয়া বন্ধ। শুধু মাত্র দুধ, 

কল। ও গাঁজা, সিদ্ধি খাওয়ার বিধান আছে । এই গায়ক দলের সঙ্গে 

পূর্ববঙ্গের নীল সন্গ্যাসী. পশ্চিমবঙ্গের গাজন সন্ন্যাসীদের মিল খুঁজে পাবেন 
একথ] বলাই বাহুল্য । 

গমীরা গানে শুধু যে শিব বিষয়ক গানই হয় তানম়্। এ সম্পর্কে 
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কোনে কাধা-ধর! নিয়মও কিছু নেই। এক কথায় সব রকম গানই চলে। 

তবে এই সব গানের মধ্যে আদ্দিরসের আধিক্য বড় বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত 

হয়। 

মনে করাযাক একটি অবিবাহিতা যুবতী যেন আক্ষেপ করে বলছে তার 

দিদিমাকে, “দিদিমা আমার সাধ-আহলাদের দিন চলে যাচ্ছে। আমার জন্য 

দই চিভে রেখোনা (দই ও চিড়ে এ অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ খাগ্য)। আমাকে 

চালের গুড়ো (কারণ, বুড়ো বুড়িরা চিডের মত শক্ত জিনিষ খেতে পায়ে না, 

তাই তারা চালের গুডে খায়) দিয়ো; আমি তাই খাওয়া আরম্ভ করব, কারণ 

আমার সাধ-আহলাদের দিন আর থাকছে না। আর তা ছাড়] দিদিমা, এই 

বাসায় (বাড়ি) বয়স্ক অবিবাহিত এক যুবক রয়েছে, সে ঠিক একদিন আমায় 

নিয়ে পালিয়ে যাবে । কারণ, সে যখনই আমাকে দেখছে, তখনই শুধু 
হাসছে? ১ 

ও মোর আবোগে, 

হাউসের দিন মোর যাছে গে বয়া। 

না খাও আবে দহি চূড়া 
করেক আবো চাউলের গুড়া। 

আবে বাড়িতে চেংগেরা আছে 

যে লায় দেখে সেলায় হাসে 

কুন দ্দিন বা মোক ধরিয়। যাবে ॥ 

কখনও বা শোন] যায় টাকার লোভে পড়ে কেনে| একটি অল্লবয়সী মেয়েকে 

বিয়ে দেওয়া হয়েছে এক বুদ্ধের সঙ্গে (জলপাইগুড়ির অধিকাংশ অঞ্চলে 

বিয়ের সময় মেয়েরাই পণ পেয়ে থাকে )। নব বিবাহিত বালিকা বধূটি তাই 
আক্ষেপের সঙ্গে বলতে শুর করেছে তার মার কাছে, “মা, তুমি যে-টাকা পণ 

নিয়ে আমাকে বিয়ে দ্রিলে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে এখন ঝাঁটার বারি মারি। 

তুমি পৃথিবীতে কি এই বুড়ো ছাড়া আর লোক পেলে না যাকে জামাই করতে 
পারতে? মাগো, তুমি শেষটায় আমায় কিনা একট! বুড়োর দাথে বিয়ে 
দিলে। তুমি কি আমায় এমনই বুড়ি মনে করেছ নাকি? যেখানে বিয়ে 

দিয়েছ, সেখানে আমাকে কনে বউ বা নতুন বউ বলে ডাকবার কেউ নেই। 

সবাই আমায় ডাকে জ্যেঠি মা, খুড়ি মা বলে। তুমিই বল মাগো, আমাকে 

কি খুব বৃদ্ধা বলে মনে করেছ? আমাকে সব সময়ই বুদ্ধাদের মত পান 
স্থপারী ছেঁচতে হচ্ছে, কারণ, ওই বুড়ো মিন্সে সব সময়ই সেই ছেঁচা পান 
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মুখে দিয়ে চিবুতে থাকে । এই করতেই তো আমার সারাট1 জীবন চলে 
যাবে, তাই বলছি মাগো, তোমার আক্েলের কপালেও ঝাঁটা মারি” ২ 

তোর টাকা খাইয়া তোর মুখত বাধিনি ভাংগাঁও 
তোর গে আহ ॥ 

এমন বেসালেন জায়োই 

আর মূলকত বরগে পালেন নাই ॥ 

ও আই টাকার লোভে বুড়াক দিলেন 
আর মুলুকত বর নাহ পালেন 

মোক কি সবাই সে গে বুড়ি আই॥ 
সগায় কছে জেগাই খুডাই 
কাহে| কছে বুডি আই, বুড়ি আই 

নদারি কবার গে মানষি নাই ॥ 

ও আই সাজি বুড়ি গুয়৷ পান 

বুড়া বরের ফেদেলান 

গুয়। ডুমাইতে যাবে জান ॥ 

এ গানের উন্টোটিও শোনা যায় । বাপ ম! টাকার লোভে পড়ে কোনে! 

একটি বয়স্ক! মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে একটি অল্প বয়সী ছেলের সাথে । এই নব 

বিবাহিতা মেয়েটি তাই আক্ষেপের সঙ্গে বলছে, “আমার মন দুঃখে ভেঙ্গে 

পড়ছে, চোখের সামনে আমার সবই খাঁখা করছে । আমার বাব। ও ম! 

শেষটায় কিন। আমায় বিয়ে দিল এক নাবালকের সঙ্গে' !! রাগে মেয়েটি 

বলতে শুরু করে, আমার বাবা, মা ও পাড়ার লোক সব মরুক। আর যে 

ঘটক এই বিয়ে দিয়েছে তাকে জংগলে বাঘে ধরে খাউক। আমার বাব! 

মাকে খবর দেও, তাঁর] যেন একট] গরু কিনে পাঠিয়ে দেয়। সেই গরুর দুধ 
খেয়ে তাদের নাবালক জামাই যেন তাড়াতাড়ি যুবক হয়ে উঠতে পারে :__ 

ও মন মোর কান্দেরে দেখিয়] পাথারে ॥ 

বাপ মায়ে মোক বেচেয়া খালেক 

না-বালক ভাতারে ॥ 

বাপ মরুক মাও মরুক রে 

মরুক পাড়ার লোক, 

কাড়োয়। মরাক বাঘে খাউক, 
নিধুয়! পাথারে ॥ 
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বাপ মাওক জানাও খবর রে 

কিনিয়া পেঠাউক গাই 
তাহার দৃপ্ধ থায়৷ মান্ুষ হউক 

না-বালক জামাই ॥ 

মনে করুন একটি যুবকের স্বী-বিয়োগ হয়েছে । কাজেই তার হাব ভাবে 

সব সময়ই একট! উদ্ধাস উদাস ভাব। বৌদি এসে ডাকছে, 'খেত্ডে এসো 

ঠাকুর পো" । যুবকটি উত্তর দিচ্ছে, “বৌদি, তোমায় কি আর বলব বল, কে 

আর আমায় আদর করে ডেকে খাওয়াবে, বোটা মরে গিয়ে আমায় প্রায় 
পাগল করে রেখে গেছে । যখনই তার মুখ খানি মনে করছি তখন আর 

কিছুতেই মন বাধা মানছে না” £-_ 
ও ভদ্দ কি বা কহিম তোকে থাকিয়। 

কে বাঁখায়ায়া দিবে আসিয়া । 

ও লে ভর্দিশুন আমি 

শুন গে মোর কাথা! আজি 

নদারিটা মরিয়া করাছে বাউর! 

কিবা থাকিবক মুই চায় 

মনত আর বান্ধন মানে না। 

এক সময় ছিল যখন এই গমীরার প্রায় সব গানই ছিল শিব বিষয়ক । 

কিন্তু কালক্রমে এর ভিতর প্রেম-বিরহ সংগীত স্থান পেতে পেতে শিব 

বিষয়ক গান প্রায় গৌনই হয়ে পড়ে। সভ্যতা ও শিক্ষার প্রপারের ফলে 

স্থানীয় নিরক্ষর পল্লীবাসীরাও সভ্যতার আলোর সংস্পর্শে এসে পডে। তাই 

আধুনিক গমীরা গানেও মালদহের গম্ভীর] গানের মত বাৎসরিক বিবরণী গানে 
শুনতে পাওয়। যায় তাদের স্থখ চঃখের, অভাব অভিযোগের খবর। তারাও 

আজ স্পষ্ট এবং নিভিক কেই নিবেদন করে তাদের মনের কথা, তাদের' 

বক্তব্য জনসাধারণের দরবারে । পার্থক্য শুধু এখানে গভীরার মত শিবকে 
উপলক্ষ্য হিসেবে দাড না করিয়ে সোজান্থজিই তাদের বক্তব্য বলে যায় ॥ 

তাই অত্যাধুনিক গমীরা গায়কের কে শোনা যায় ভণ্ড দেশ নেতাদের 
বিরুদ্ধে সাবধান বাণী £__ 

হামার কাথা শুনহে তম্র] 

চাষী মানষী ল্যাখাপড়া নাই শিখি 

তমরা হল্যা শহর কলকাতা বানী 
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ত্র ই 

না কঃ সং 

হামর] ভলাম চাষী মানষী 

যেই বুলাইছ সেই বুল্যাছি 

অইস্তাছে ভোটের পালা 
খায়ায় দিমু কাচা কলা। 

গাজন 

চৈত্র মাস পডতে না পড়তেই কলিকাতা এবং সহবতলীর উপকঠে শোন] যায় 

গাজন সন্ত্যাসীদের কন্বর, “বাব তারকনাথের চরণের সেবা লাগে ।' 

প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই শুরু হয় গাজন সন্যাসীদের সন্গযাস ব্রত একেবারে 

₹ক্রান্তি পর্যস্ত । এই সময় মধ্যে এই সন্স্যামী বা শিবভক্তদের মাথায় বা গায়ে 

তেল দেওয়1 নিষেধ; গৈরিক বসন পরতে হয়, সঙ্গে থাকে উত্তরীয়, তার রঙ 
* ও এ রংয়েরই । তা ছাডা গলায় থাকে এক গোছা মোটা স্থতো অনেকটা 
পৈতার মত। আর হাতে থাকে তামার বালা। সারা মাস ভর তার দল 

বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেডায়, বাবা তারকনাথের বা শিবনাথের নামে । 

সমগ্র রাঢ় অঞ্চলই এই গাজনের আওতায় পড়ে । অবশ্ঠ শিবের গাজন বলতে 

বাংলার সর্বত্রই এর প্রচলন আছে, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই এর সমধিক উতৎকর্ষত! 
লাভ করেছে । সংক্রান্তির কয়দিন আগে এরা সংযম অবলম্বন করে, ফলমূল ও 

" হুবিষ্ঘান্ন খায়। সংক্রান্তির দিন একেবারে নির্জলা উপব।স থেকে গাজন 
তলায় গিয়ে পুজ। দিয়ে তাদের সে বছরের মত অনুষ্টান সমাণ্ড করে। 

যেহেতু মালদহের গভীরা, জলপাইগুডির গমীরা, পূর্ববঙ্গের নীল ও 

পশ্চিমবঙ্গের গাজন একই জিনিসের বিভিন্ন নাম, সেইহেতু এর পুজাপদ্ধতি 

ও অনুষ্ঠান সবই প্রায় একই রকমের; এ জন্য আর বিস্তারিত আলোচনার 
প্রয়োজন নেই । কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে পুবোক্ত উৎসবের সঙ্গে কোনো কোনো 

ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও লক্ষা করণ যায। পূর্ববঙ্গের নীল পুজার নীল সন্ন্যাসী 

সঙ্গে থাকে নীলের পাট, চলতি কথায় বলে পাট গোসাই, পাট অর্থে সিংহাসন। 

অর্থাৎ মহাদেবের বসবার আসন। পশ্চিমবঙ্গের গাজন সঙ্গযাসীদের সঙ্গে 

থাকে ত্রিশূল অথব] চিম্টে, আর সেই সঙ্গে থাকে এক গোছা বেত। বেত 



২৮ বাংলার পল্লীগীতি 

অবশ্ট নীল সম্ন্যাসীদের সঙ্গেও থাকে । কিন্তু গম্ভীর! বা গমীর1 গায়ক- 

দলের সঙ্গে এসব কিছুই থাকেনা । নীল ও গাজন গানের বিষয়-বস্ত প্রধানত: 

শিব-দুর্গা বা হর-পার্তী সংক্রান্ত । কিন্তু গভ্ভীরা বা! গমীরায় ত1 নয়। 

বিশেষ করে গমীর। তো] নয়ই । তাই মালদহের গম্ভীরার শিবকে যেমনি গণ- 

দেবতা আখ্যা দেওয়া চলে, নীল বা গাজনের মহাদ্দেবকে তেমনি বল! চলে 
না। এর ভিতর জন-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা থাকে খুবই কম)। আধুনিক 

কালে অবশ্য নীল এবং গাজনের ছড়া গানের ভিতরও কিছু কিছু আধুনিক 
সমস্যার বিষয় আলোচনা চলছে, তবে তাও হর-পার্তীর কাহিনীর 
মাধ্যমেই । এদিক থেকে বিচার করলে গম্ভীরার স্থান অনেক উচ্চে। 

বীরভূম, বাকুড়! প্রভৃতি জায়গায় ধর্মঠাকুরের পূজা! ও গাজন হয়ে থাকে । 

ধর্মঠাকুরের গাজন ও শিবের গাজন অভিন্ন। যদিও ধর্মঠাকুরের গাজনের 
উৎপত্তি সূর্য পুজা থেকে, তা হলেও এ একই দিনে ছুটি অনুষ্ঠানই সংঘটিত 
হওয়ায় বর্তমানে ধর্মঠাকুরের গাজন আর শিবের গাজন একরূপেই পরিচিত 

হয়ে আসছে। 

প্রসঙ্গত; বলা যায় গাজনের ছড়া ও গানে নীলের গানের মতোই কোনো 

পাল? গান নেই ; খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন গান, বিভিন্ন অঞ্চলে শুনতে পাওয়া যায়। - 

এই সব গান একত্রিত ভাবে মিছিল করে সাজালে একট পুরো ঘটনার 

লম্মুখীন হওয়া চলে । 

মনে করা যাক মহাদেব যোগ নিত্রায় আসীন, ভক্তগণ তার কাছে যোগ 

নিত্র! ভঙ্গের জন্য ব্যাকুল প্রার্থন! জানাচ্ছেন £- 

প্রভূ, যোগ নিন্দা কর ভঙ্গ সেবকের দেখ রঙ্গ 

পরিহার তোমার চরণে । 

কাত্তিক গণেশ কোলে শয়নে আছে নিদ্রা ভোলে 

আমর] তোমাক প্রণাম করিব কেমনে ॥ 

নিদ্রা তাজ দেবরাজ বসহ খষ্টার মাঝ 

নিরন্তর গৌরী রাখ বাম ভাগে। 
প্রভূ, তুমি দেব অধিপতি হরি ব্রহ্মা করে স্তুতি 

অন্ত দেব কোন খানে লাগে ॥ 

উপরোক্ত গীতটি ধর্মের গাজন এবং শিবের গাজন উভয় ক্ষেত্রেই গাইতে 

(শোনা যায়। মুশিদাবাদের পল্লীঅঞ্চলে শিবের গাজন উপলক্ষ্যে যে-সব গীত, 

, প্রচলিত আছে তার মধ্যে অনেক সময় নিরক্ষর দরিদ্র পল্পীবাসীদের মনের 
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বাসনাও শোনা যায়। এক গায়ক শিবের বিয়ের বর্ণনাচ্ছলে বলছে, "শিবের 
বিয়ে হতে চলেছে, তার শ্বশুর তো রাজাণলোক, সেখানে খাবার দাবারের 
প্রচুর আয়োজন, স্ৃতরাৎ সেখানে যদি পৌঁছান যায় তাহলে বেশ মোট! 
রকমের ফলারটাই হবে। কিস্তসেযে দেবতাদের ব্যাপার, তা ছাড়া ওট! 
রাজবাড়ী, কাজেই ওখানে ঢোকা যাবে কি করে? লোক-কবি নিজেই তার 
সমহ্যার সমাধান করেছে £-_ 

ভূতের পেছু ধরি 

যাব আমি কৈলাস পুরী । 

পাস্তয়া রসগোল্লা 

রয়েছে গাঘলার গামল' 

যত চাবি ততই খাৰি 

চলন] ক্যানে। 

চব্বিশ পরগণার টাকী প্রভৃতি অঞ্চলে শিবের গাজন উপলক্ষ্যে একটি গীতে 
দেখা যায় মহাদেব বিবাহ করতে চলেছেন একেবারে নতুন বরের বেশে। 
সেখানে দেখা! যাচ্ছে মহাদেব ইতিপুর্বেই গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেছেন। 
লোক-কবিরা তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন সতীনে সতীনে বিবাদ যখন অবশ্যন্তাবী 
তখন ছুজনাকে দুজায়গায় রাখাই সমীচীন এবং এজন্য কার কোথায় স্থান 
তাতে। তার। নিদেশ দিয়েছেন £-- 

ভাঙ্গর ভোলা শিব তোমার 

একি মোহন বেশ 

মাথাতে পরেছ মুকুট 

নেই কো! জটার লেশ। 

বাঘছাল কোথায় গেল 

কোথায় গেল হাড়ের মালা । 

মাথার সাপ কি বনে গেল 

হইয়ে ঝাল। পাল।। 

রাজার মেয়ে করলে বিয়ে 

হলে রাজার জামাই, 

ঘরে আছে গঙ্গামাই 

তুলনা তার নাই। 
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কিন্তু বাবা বলি তোমা 

করি প্রণপাত, 

এই ছুই সতীনে বিবাদ হলে 

ন]। হয় বিসম্বাদ। 

শুন বলি ওগো ঠাকুর 

পেন্নাম ছিচরণে 

গঙ্গামাই মাথায় রেখো 

গৌরী গে হৃদয়ে । 

বাংলার কোচ-সম্প্রদায়ের ভিতর যে-গাজন উৎসব হয় তার ভিতর অনেক , 

সময় শিবের গাহস্থা জীবনের খবরা-খবরও শুনতে পাওয়া যায় £-- 

কিংবা £ 

শিব বলে, শুন ভাহগ্রা নারদ তপোধন, 

তোমার মামীরে আনে] দেখিব নাচন । 

এাাকেতো কুছুলে নারদ 

আরো আজ্ঞা পাইলো।, 

কোন্নলের ঝুলিখানি 

কান্দে তুল্যা নিল। 

এমত শুনিয়। নারদ গমন করিল 

চণ্ডিকার কাছে গিয়া দরশন দিল । 

নারদ বলে, শুন মামী হেমন্ত নন্দিনী, 

বাড়ির আগে আনছে মাম। 

কোথাকার রমণী। 

চণ্ডী বলে ভাঙ্গুরা শিব তোর লজ্জা নাই 
তোরে যে দেবত। বলে তার মুখে ছাই । 

শিব বলে শুন চণ্ডী গোসা ক্যান কর 

নিজের মনে নিজে তুমি বিচারিয়! দেখ। 

নলের ছোবায় কভু নাহি জন্মে বাশ, 

স্ত্রী হয়্যা সতন্তর লোকে করে উপহাস। 

ধান লাড় ধান লাড় গৌরী 
আউলাইয়্যা মাথার কাশ 

জল চাইলে ন' গ্যাও জল 

এই বা কোন গ্ভাশ। 
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নেও ঝাড়ি, নেও পানি, গ্যাশ ক্যান শিন্দ 

এ ভব আলিয়ার মাঝে ঠমক ক্যান মার । 

অথবা £__ ভা খাও ধুতুরা খাও বুইড়া শিব গে! 
ভাঙ্গের মম জান, 

গাং পাইড়) যত ভাঙ বুড় বাইন্ধা। আন। 

বুড় বাহন্ধ্যা আইন্তা ভাঙ 

তুহল্যা থুহলে। চালে, 

বৈকালে লামাহয়্যা ভা 

ঢোক দিয়া কুটে। 

বারোখানা ঢোক শিবের 

তেরখান। কুল, 

রেতে দিনে কুইটা মরে 

জউট্যা ভাঙের গুড়। । 

গাজনের সঙ্গে তারকেশ্বরের একটা মস্ত বড় সম্পর্ক রয়েছে; পশ্চিম 

বঙ্গের গাজন সন্ত্যামীর্দের তাহ বলতে শোন। যায় £-- 

“বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগে 

মহাদেব--। 

মনে হয় গাজন উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরেই বোধ হয় সব চাইতে বড় মেলা ও 

উৎসব হয়ে থাকে । বনু ধ্ম-প্রাণ নরনারী এহ সময় আসে তাদের মানসিক 

শোধ দিতে । দণ্ডতী খাটে, এই সময় গাজন সন্ন্যাপী ছাড়াও তারকেশ্বরের 

ভিখারী ও বৈরাগ্ীরাও যাত্রীপাধারণের কাছে যে-তারকেশ্বরের পাচালী 

শুনিয়ে থাকে, তার ভিতরই তারকেশ্বরের ডৎপত্তির কথা বেশ হ্ুন্দর ভাবে 

লিপিবদ্ধ আছে । তারা 'খঞ্জনী” বা “একতারা” সহযোগে অগণিত নরনারীর 

সমক্ষে গাইতে থাকে, 

শুন শুন ভক্তগণ হয়ে এক মন। 

অপুব বাবার কথা করহ শ্রবণ ॥ 

বন্দিব জলার মধ্যে ক্ষেপা পশুপাতি। 

চারিদিকে উলু খাগড়া বেনার বসতি ॥ 

কৃষক কাটয়ে ধান্ত, রাখালে কুড়ায়। 

আনন্দে শুর শিরে ধান্ত ভেনে থায়। 
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এই ব্ূপে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর । 

মহাগর্ত হেল হরের মন্তক উপর ॥ 

মাথার ব্যাথায় শত হয়ে কাতর । 

কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর ॥ 

তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি । 

অবনী ভেদিয়া বাছ।1 আমার উৎপত্তি ॥ 

তারকেশ্বরে শিবদূপে কানন নিবাসী । 

মোর পুজ1 কর ভক্ত হইয়া সন্ত্যাসী ॥ 

কপিল] দিতেছে ত্ঞ্ধ একচিত্ত হয়ে। 

দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে ॥ 

কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর ৷ 

মৃত্তিক। খু ডিয়। দেখে অপুর্ব পাথর ॥ 

কেহ খোডে হস্তে, কেহ খোড়ে দিয়া বাডি। 

পাথর দেখিয়া বলে ঠহল ছেয় গাড়ী ॥ 

জটাধারী-ত্রিপুরারী দেখিয়া নিজ রড়ে। 

ব্রীজ! বলে রাখে রামনগরের গড়ে ॥ 

শত তকোডা নিয়োজিল কাটিবারে মাটি । 

যত খোঁড়ে শু বাঁড়েন যেন পুক্ষণর জাটি ॥ 
খুঁড়িতে খুডিতে শম্ভুর অস্ত নাই পায়। 

যত খোড়ে শু তত পাতাল দিকে ধায় ॥ 

ভক্ত ছুঃখ পায়, শভু জানিয়ে অন্তরে । 

বসিলেন নিশি শেষে রাজার শিয়বে ॥ 

সন্ত্যানী হয়া মৃর্তি কহেন তখন । 
শুন বাজা ভারামল্ আমার বচন ॥ 

অকারণে হৃঃখ পেয়ে মোরে কেন খোড। 

গয়] গঞ্জ বারানসী আদি মোর জাড় ॥ 

শুনিয়। নুপতি হইল আনন্দে অস্থির । 

জঙ্গল কাটায়ে দিল এক অপুর্ব মন্দির ॥ 

আম, জাম, রুহিলেন, গোয়া নারিকেল, 

ডান ভাগে সরোবর সিদ্ধি মাখ! জল ॥ 
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পাথরে বান্ধিয়! দিলেন মরীচির গড়া । 

জলেতে কুম্তীর ভাসে, ডাকে কড়া কড়া ॥ 

নীল দ্রিনে সরোবরে, গঙ্গার জোয়ার । 

পাতকী তরিতে ভবে হইল অবতার ॥ 

মধ্যিখানে তারকনাথ চারিদিকে জল]। 

ভক্তগণ দিবে পুজা, কাল! ফুলের মালা ॥ 

বালি গড়ি পশ্চিমেতে বিরাজে বিশ্রাম । 

পাতকী তরাতে প্রভু তারকেশ্বর নাম ॥ 

মনে হয় মৃত্যুপ্তয়, একচল্লিশ সালে । 

বৃষধবজে পুজিলেন, শ্রীফলের মূলে ॥ 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখষোগ্য যে অপরাপর গাজন তলার মতো এখানে চড়ক গাছ, 

ঘোরান প্রভৃতি ব্যাপার নেই। বে ফুল-ঝাপ, বটি-ঝাপ, কীাটা-ঝাপ, শেষে 

দুধ-পুকুরে-ঝাপ প্রভৃতির প্রচলন আছে। সংক্রান্তির আগের দিন লীলাবতীর 
সঙ্গে শিবের “বিবাহ উত্সব” প্রভৃতি প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে অনেক 

কাহিনীও শোনা যায়। সে অন্য প্রসঙ্গ। 

মুশিদাবাদের গাজনের ছড়ায় অনেক সময় শিববিষয়ক গান ছাড়া, 
সাধারণ ঘর-গৃহস্থালীর কথাও থাকে । তবে এসব নেহাৎ গৌণ ব্যাপার | 
প্রসঙ্গতঃ মুশিদাবাদের গাজন উপলক্ষ্যে যে-সব গান হয় তার ভিতর শিব- 
বিষয়ক গান ছাড়াও যে-সব গান হয় তার একটি নমুনা শুন্ধন :-- 

মনে করুন কোনে? একটি বউ শুশনী শাক তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে 

গেছে, কাছেই তার ভাস্থর ক্ষেতে কাজ করছিল, কিন্তু সে তাকে ধরে তুললন! 

দেখে বুউটির মনে আক্ষেপের অস্ত নেই £_- 

শুশ নী শাক তুলতে গেঙ্ছ 

পা পিছলে পড়ে গেনু 

দেখলে ভাস্থর তুলালে নাকে 

তোর ভেয়ের ঘর করমু নাকো 

পিছ্যাক দোম্, পিছ্যাক দোম্ 

ক্যাথা পেতে দে মারি ঘুম। 

নীল, গাজন, গম্ভীর মূলতঃ একই জিনিষ হলেও নীলের গানের উত্মবের 
সঙ্গে অপর তিনটি উৎসবের একট] মোট পার্থকা রয়েছে । সেট] হল, নীলের 

গানের শেষে অনেক জায়গায়ই শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার ন্তোন্র আবৃত্তি করে, 
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শোনান হয়। কিন্তু গভভীরা, গমীর1 বা গাজনে এরূপ! কোনো ব্যাপার 

নেই। এগুলি সম্পূর্ণভাবেই শৈবানুষ্ঠটান; এর মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাব-ধারা 

অনুপ্রবেশের কোনোই রাস্তা পায়নি। নীলপুঞ্জা ও অনুষ্ঠানও শৈবানুষ্ঠান 
হওয়৷ সত্বেও এখানে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের মূল কারণ সম্ভবত পুর্ববন্ধে ব্যাপকভাবে 

বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ও প্রসার । কিন্তু এ সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কোনো। কোনো 

অঞ্চলের গাজনে গুরুবাদী বাউলের মতো “গুরুবন্দনা,ও গাইতে (শোনা যায়। 

বাউলদের মতো এদেেরও বক্তব্য হল গুরুই সংসারের সার; তিমিই ভব-নদী 

পার করে দেবেন, স্থৃতরাং দ্েবাদিদেব মহাদেবেরই পুজা কর, কিংবা অন্ত 

ধারই আরাধনা কর না কেন, সকল কাজে গুরু-ই অগ্রবন্দনীয়। তাই নদীয়। 

প্রভৃতি অঞ্চলের গাজনের গানের ভিতর গুরুবন্দনাও গাইতে শোন] যায় ৫ 

প্রণাম গুরুদেব অখিল তৃবনে সেব্য 

গুরু চতুভূ্জ সিংহ অপরূপ । 

যাহার চরণ ধরি এ ভব সংসার তরি 

গুরু হন ব্রহ্মার স্বব্ূপ ॥ 

( আহ) অন্ধের লোচন গুরু ভক্ত-বাঞ্চ। কল্পতর 

ভক্তজনার প্রতি গুরুর দয়]। 

শিবের সেবক নন্দী শিবের চরণ বনি 

আর বন্দি মা মহামায়! ॥ 

গুরুগোসাই কর দয়া দেহ মোরে পদছায়। 

ও রাঙা চরণ বিনে গতি নাই। 

'অস্তিম কালে যমদূত লয়ে যায় 

সেবক বলিয়া প্রভূ রেখে। রাঙা পায় ॥ 

নীল 

নীল ব1 নীলকণ্ঠের অর্থাৎ মহাদেবের বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যেই হয় এই 

উৎসবের স্থচনা | পূর্ববঙ্গের কোনে। কোনো অঞ্চলে একে বলে পাটগোসাই | 

এরু পৃজা উপলক্ষ্যে যে-উৎ্সব হয় পুর্ববঙের গ্রামীন উত্সবগুলির মধ্যে একে 

সর্বপ্রধান স্থান দেওয়! চলে। একথণ্ড সরল নিম অথবা! বেল গাছ থেকে তৈরী 
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হয় এই মৃতি। কোনে! কোনোটির দৈর্ঘ্য দেড় হাত থেকে সাড়ে চার হাত এবং 
প্রস্থ বারে! ইঞ্চি থেকে এক হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে | 

নীলের মাথা অর্থাৎ অগ্রভাগ থাকে খুব মন্থণ ও ছু'চালে! এবং সমগ্র কাষ্ঠ 
খণ্ডটির উপর থাকে লোহার তৈরী চক্র এবং ত্রিশূল। গোটা দেহটা 

(অগ্রভাগ অর্থাৎ ছুঁচালে। মহ্থণ জায়গাটি বাদে) থাকে লাল শালু দিয়ে ঢাকা। 

মাথা সব সময়ই সিছুর ও তেলে মিলে চকৃচক্ করতে থাকে । 

পুজা হয় উনত্রিশে চৈত্র। এর অন্ততঃ তিনদ্দিন আগে থেকে তিন 

সপ্তাহ পুর্বে পর্যন্ত নীল নামান হয়। গোটা বছর নীল থাকে গৃহস্থের মণ্ডপে | 

কারও কারও একে রাখবার জন্ত পৃথক ঘরও থাকে । যেদিন 

নীলকে সেই মণ্ডপ থেকে বাইরে বের কর] হয়, সেদ্দিন তাকে কোনে' 

শ্রোতম্বতী নদী বিকল্পে দীঘির পারে নিয়ে, গঙ্গাপুজ! দিয়ে স্নান করিয়ে নতুন 

কাপড় (লাল শালু) পরিয়ে দেওয়া হয়। সেইদ্দিনই বিকেলে অস্ততঃপক্ষে 
সাতটি বাড়িতে নীলকে ঘোরান হয়। 

নীল যে-বাড়িতেই যাক, সেই বাড়ির বধূ এবং গৃহকর্তাগণ পরম ভক্তি 
সহকারে পরিষ্কার আসন পেতে দেয়_দেয় আল্পনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে 
তাদের উঠানের মাঝখানে নীলকে বসাবার জন্ত। ঘর থেকে এনে হাজির করে 

তেল ও সি'ছুর নীলের মাথায় পরিয়ে দেবার জন্ত । গান শেষ হলে দেয় 

চাল ও টাক। পয়লা । হয় সেখানে গান বাজনা ও সঙ। বাজে ঢাক ঢোল, 

কাশী ও ৰবাশী। এই গানগুলিকে চলতি ভাষায় বলে 'অষ্টক গান, । এ গানের 

সঙ্গে প্রধান যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঢাক ও কাশী। 

নীলের সঙ্গে ঘোরাফেরা! করে যে-সব লোক তাদের বলে নীল-সন্ন্যাসী। 

পরনে তাদের লাল কাপড়, গলায় কুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় থাকে পাগড়ী । 
এদের দলপতিকে বলে বাল। গানগুলি সাধারণতঃ সে-ই প্রথমটায় গেয়ে 

থাকে । নীল বিষয়ক গানে এর! ওস্তাদ । 

এই বালাদের অনেক কাজ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গাওয়৷ ছাড়া ধৃপ 
পোড়াতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে হয় শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতারের স্তোত্র। 

দিনের শেষে নীলকে আবার আনান করাবার ভারও থাকে তাদেরই উপর । এই 

নান করাবারও অনেক মন্ত্র ও ছড়া রয়েছে । তার। নিরক্ষর হলেও এই সব 

প্রাক মন্ত্রতম্ত্র সব সময়েই তাদের মুখস্থ থাকে । 

যেহেতু শিবের বিবাহ উপলক্ষোই এই পুজার স্থষ্ি, সেই হেতু এই উৎসবের 
যাবতীম্ গানগুলিই প্রায় শিবের বিবাহ বিষন্কক এবং হর-গৌবীর গাহস্থয 
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জীবন অবলম্বনেই রচিত। শ্রোতৃবুন্দ বছরের শেষে নতুন আনন্দে উপভোগ 

করে এই গান। 

যার] পেশাদার গাইয়ে তারা গোট1 বছর ধরে তালিম দ্দিতে থাকে নতুন, 

নতুন গানের । অনেক সময় দুখানা নীল পাশাপাশি হলে কাদের দলের 
গান ভাল এবং কাদের বালা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন এই নিয়ে চলে 
প্রতিষোগিতা। ৃ 

নীলপুজার আগের দিন হয় “হাজরা পুজা” । যেহেতু পরদিন শিবের, 

বিবাহ, সেইহেতু পুর্বদিন হাজার দেবতাকে পূর্বাহ্নে বিবাহসভায় উপস্থিত 

থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ কর! হয়। 

পুজার দিন সন্ধ্যাবেল৷ নীলকে পুনরায় ঘট। করে স্নান করান হয় বাজন। 

বাদ্যি সহকারে । পুজার জগ্ স্থান নিদিষ্ট হয় গৃহস্থের বাড়ি ছাড়িয়ে এক. 

উনুক্ত প্রান্তরে কোনো এক ক্ষণস্থায়ী মণ্ডপের ভিতর । 

পুজা হয় সাধারণতঃ মাঝরাতে । আরতি ও ঢাকের বাজ্জনা চলে প্রায় 

সারা রাত ধরেই । যার] বৈষ্ণবপন্থী, তাদের পুজায় বিশেষ কোনে ঝঞ্ধাট 

নেই । কিন্তু শক্তিপন্থীদের পুনরায় একখানা গৌরমৃতি আনিয়ে নীল-মণ্ডুপের 

পাশেই "বসিয়ে পুজা করতে হয়। সেজায়গায় শক্তি পুজার উপকরণ ম্ববূপ 
হয় পাঠা বলি। চলে সিদ্ধি, ভাঙ, গাজা ও কারণের মহোৎসব । কোনো 

কোনে অঞ্চলে এই নীল-মগ্ডপের পাশেই মাটির তৈরী এক বিশালাকার কুমীর 

তৈরী করতে দেখা যায়। পুজার পূর্বে কুলবধূদের প্রদীপ ও পুজার যৎসামান্ঠ 
উপাচারে কুমীরের পুঙ্জ! করতে দেখা যায় তাদের সন্তান-সম্ভতিদের মজল 

কামনার্থে। 

নীল পুজ। শেষ হলে বালার একটি অবশ্তকরণীয় কাজ হল শ্বাশানে ' গিয়ে 

ভোগ পৌছে দেওয়া। গভীর নিশীথে বাল। মশাই কলার পাতায় করে 

পুজার ভোগাদি নিয়ে একাকীই চলে শ্বশানের দিকে | শ্মশানে গিয়ে এ 

খাবার রেখে একটু দূরে বসে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে কতক্ষণে শৃগাল এসে 
এ আহাধ বন্ত গ্রহণ করে । যতক্ষণ না শুগাল এ আহাধ স্পর্শ করে ততক্ষণ 
তারও ছুটি নেই। শক্তিপন্থীর! এই ভোগের সঙ্গে বলিদানের পাঠার মাথাও 

নিবেদন করে থাকে, ফলে তাদের বালার আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে 

হয়ন]। 

* সাধারণতঃ কোনো বাড়িতে নীল গেলে নীলকে পাট-পি'ড়ির উপর বসিয়ে 
রেখে মূল বালাই গান সরু করে। এই বালার৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর। 
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কিন্তু তাদের কবিত্ব শক্তি অসাধারণ । অসংখ্য গান তারা রচনা! করে এবং 

মনেও রাখে । কারণ, মনই তাদের একমাত্র খাতা, এর সাহায্যেই তার। 

বছরের পর বছর একই ভাবে নীলের গান গায়। আবৃত্তি করে প্রাকৃত 
ভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার স্তোত্র । পরে চৈত্র সংক্রান্তির দিন, 
চড়কের মেলার শেষে নীলকে পুনরায় তেল-হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে এক 
বছরের মতো তাকে রেখে দেয় তার স্থায়ী মণ্ডপে । প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার 

করে তার কাছে ধৃপ-ধুন! দেওয়া হয়, এই পর্যস্তই থাকে তার সঙ্গে গৃহস্থের 
সম্বন্ধ । 

চৈত্র মাসের সংক্রাস্তিতে (নীল পুজার পরের দিন) হল চড়ক পুজা এবং 

উৎসব । সাধারণতঃ নীল পুজা যেখানে (মাঠে) হয়, চড়ক গাছ ঘোরার 

ব্যাপার এবং এই উপলক্ষ্যে যে-মেল। বসে, সাধারণ লোকের ধারণ] এই চড়ক 

গাছ ঘোরাবার ব্যাপার বুঝি নীল পুজারই একটা অঙ্গ। কিন্তু তানয়। 

চড়ক পুজা মূলতঃ স্র্য পুজা ছাডা আর কিছু নয়। চড়ক হল ন্ূর্ষের 

প্রতীক । পৃথিবীর বর্ষ পরিক্রমার সংকেত । বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে 

প্রচলিত ইন্দি পরব” বা "ছাতা পরবের' সঙ্গে এর বেশ মিল পাওয়া! যায় । 

সাধারণতঃ নীলের মিছিল কোনো বাড়ি গিয়ে পি'ড়ির উপর নীলকে 

বসিয়ে দিয়েই গান শুরু করে ৫ 

শোন সবে মন দিয়া, অইবে শিবের বিয়। 

কৈলাসেতে অবে অধিবাস। 

(ও) তাতে নারদ করে আনাগোনা, কৈলাসে বিয়ার ঘটনা, 

বাজে কাশী বাশী মোহন বাশরী । 

মূল বালা এই পর্যস্ত বলেই একটু থামে । এই স্থযোৌগে বেজে উঠে ঢাক 

ও কাশী, তান ধরে বাশী অল্প ক্ষণের জন্ত । বাজনার বিরতির পরই সহকারী 

বাল। বলে উঠে (ভাবট। অনেকট যেন সে-ই শিব) £__ 

ভাইগ্না আমি ভাঙ্গ! ঘরে শুইয়্যা থাহি 

চাইয়্যা দেহি ছুটি আখি, 

উশি পুশি কইর্যা রাইত কাটাই । 

(ও) আমি ছুই ধারে ছুই বালিশ দিয়া 

মইধ্যথখানে থাহি শুইয়া 

চৌক্ষের জলে বক্ষ ভাইন্যা যায়। 
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(তাই) ভাইগ্ন। ষদি উপকারী হও 

তবে বিয়। দিয়া আমার প্রাণ বাচাও। 

গীতের বিরতিতে আবার বেজে উঠে ঢাক ও মৃছু কাশী। এর পরেই মূল, 

বালা স্থুর ধরে £-- 

তখন নারদ মুনি হেঁকে কয় 

শুন মামা মহাশয়, 

(ও) আমি নারদ অইলাম ঘটক 

তোমার বিয়ার কিসের আটক 

(ও) তোমায় দিনের মধ্যে দিব বিয়া 

নয়ত, নারদ মুনি নহেক আমার নাম। 

এই পর্যস্ত বলেই গান শেষ হয়। এ গানটিকে সাধারণতঃ বল হয় 

প্রন্তাবন। অর্থাৎ বিবাহের পূর্বেকার ঘটন1। এরপর অন্ত কোনে! বাড়িতে বা' 

সেই বাড়িতে বসেই শ্রোতৃবৃন্দের অভিলাধক্রমে বালা আবার গান 

ধরে £_- 

শিব চইল্যাছে বিয়। করতে 

বাজেরে ঢোল ডগর কাড়া, 

(ও) তার সঙ্গে চলে দৈত্য সেনা 

আরও আছে দেব সেন1। 

(ও) তাদের হাতে কইলকা?, নেংটি পরা, 

গলায় দিছে সাপের মালা 

গ্যাখলে ডরায় লোক । 

এমন জামাই দেইখ্যা সবে ফানাকানি করে, 

(ও) সে শ্মশানে মশানে ঘোরে, 

আইছে এট দামড়ায় চইড়ে 
হাইট1 আইলে যাইত বুড়া মইরে, 

€ও) তাতে আমরা লজ্জায় মইর্যা যাই 

বুইড়ার দেহি দস্ত নাই। 
(আবার) গলায় দেহি সাপের মাল! 

পরনে তার বাঘের ছাল। 

পি'ড়ির উপর দেহি এক সাপুইড়ারে। 
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(তখন) নারদ মুনি রাইগ্যা। কয়, এ যে দেবের দেব মৃত্যুগজয় 

শমনকে করে পরাজয়, 

আবোল তাবোল বল কাকে তোমর।? 

তোমর]। নারী শীঘ্র কর, কন্া দেও যোগ্য বর 

শুভক্ষণের সময় বয়ে যায়। 

(তখন) শুনিয় নারদের বাণী, আসিলেক ষতেক নারী 

জামাই বরতে যায় গিরিরাণী । 

শিবের বিবাহ শুনবার পর শ্রোতীর1 যখন আরও কিছু শুনতে চায় তখন 

বালাকে বাধ্য হয়েই মহাদেবের গাহ্স্থ্য জীবনের একটি ছবি একে দেখাতে 

হয়। এই শিবাষ্টকের প্রত্যেকটি গানের প্রতি নজর দ্রিলেই দেখা যাবে এই 

নিরক্ষর কবিকুল তাদের গীতে শিব-মাহা তমা বর্ণনা] করলেও তারা৷ আমাদের 

কাছে যে-শিবের কথা বলছে, সে শিব পৌরাণিক শিব নন, এ শিব 

যেন আমাদেরই ঘরের লোক । এ শিব বা গৌরীকে তারা তাদেরই মনের 

মতো! করে গড়ে নিয়েছে । কাঁজেই পৌরাণিক চিত্রের সঙ্গে এই লোক- 

কবিদের রচনার তুলনা করলে অসামঞ্জম্ত ঠেকবেই। কিন্তু সেটা 

আমাদের কাছে এক্ষেত্রে বড কথা নয়। আমর] দেখতে পাব এই সব 

নিরক্ষর কবিকৃলের ভাষায় হর-পার্বতীকে তার] কতখানি আপনার করে 

নিতে পেরেছে । 

শিবের বিয়ের পাট চুকে গেলে তিনি যখন আর দশজন লোকের মতো 

পার্বতীকে নিয়ে ঘর-সংসার শুরু করে দিলেন, এই সময় একদিন তারও ইচ্ছে 

গেল মত্ত্যবাসীদের মত উচ্ছে ভাঙ্গা খেতে £- 

উচ্ছে ভাজা খাইতে মজা 

ঘীর্তেরও সোস্তার, 

ঝাঁকিয়। ঝাঁকিয়] তারে 

করগেো বাহার । 

এবং আরেক দিন £-_- 

আমি তাই ভালোবানি 

ও প্রেয়সী, 

শুন গে! হন্দরী-_ 
মুগের ভাইলের মইধ্যে দিও 

রুই মাছের মুড়ি। 
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শুধু মহাদেবই নন পার্বতীও আর দশজনের ঘরের বৌর মতই একদিন 
সামান্য শাখা পরবার বায়না ধরলেন মহাদেবের কাছে । কিন্তু মহাদেব তার 

অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় হুলুস্থল কাণ্ড বেধে গেল সেখানে £__ 

একদিনে শিবানী হরেকে কহেন ডাকি 

শঙ্খ পরিতে বড় সাধ যায় মনে, 

(ও) সে শঙ্খচুড়ি হীরার বালা । 
বিয়ার বয়সে কতই দেল। 

শুনিয়া পড়শীর সব হাসে। 

(তখন) কহিল] শুলপাণি, 

খাদ্য আমার ভাঙের লাড়ু 

বাহন আমার বুড়া গরু 

টাক] পয়সা কোথায় বল পাই! 

(আবার) চুল পাকা দাত ন্ড1 

তার মাগীর ক্যান হেত ঘট1? 

(আবার) শঙ্খ যদি পরতে চাও 

বাপের বাড়ি চইল্য। যাও, 
(আমি) শ্মশানে মশানে ঘুরি 

ভাঙ ধুতুর1 গিলি 

শঙ্ঘ দেওয়া আমার সাইধ্য নয়। 

(তখন) শুনিয়! হরের বাণী 

ক্রুদ্ধ হইলেন ম] ভবানী 
এক লহ্ফে চডিল৷ সিংহের পর । 

দেবী তখন কাউকে কিছু না বলিয়' 

সিংহের পৃষ্ঠে আরাহিগন" 

কোলে লইয়্য1 পুত্র গজানন 

দেবী চইল্য। গিরিপুর । 
(তখন) নারদ মুনি যুক্তি করে, 

(বলে) মাম! শঙ্খ রাখ তোমার ঘরে 

শীখারী সাজিয় শীঘ্র দেহ দরশন | 
তখন শাখারী কয়, 

আমার কাছে ভাল চুড়ি 
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আর শাখ। আছে, 

পরতে পারেন ঘত্েক নারীগণ। 

শুনিয়া] শাখারীর কথা 

দেবী দিলেন হাত বাড়াইয়যা 

হরের শঙ্খ বজ্জর হহয়্যা 

উঠলো ভবানীর গায় 

এইবপেতে শঙ্খ পরান হয়। 

আমর এই মাত্র শিবের বিবাহ এবং তার দাম্পত্য জীবনের উপর ভিত্তি 
করে রচিত ছুএকটি গানের নমুনা উপহার দিয়েছি, কিন্তু প্ররুতপক্ষে শিব 

বিষয়ক বা নীল বিষয়ক গানে কোথাও কোনো পাল! গানের প্রচলন নেই। সব 

জায়গায়ই এই রকম খণ্ড খণ্ড গীতি বাগানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। 

এর মধ্যে যতটা সম্ভব মিছিল করে গানগুলিকে আপনাদের কাছে উপস্থিত 

করছি। 

যদিও এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড গীতিকে হুসংবদ্ধ অবস্থায় নাটকের আকারে 

দেখান খুবই কষ্টকর, তবু আমরা গানগুলিকে এইভাবে ভাগ করে নিচ্ছি £__ 

দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দ! শুনে সতী মার গেছেন। তারপর অনেকদিন চলে 

গেছে শিব একাকীই বাস করেন। কিন্ত একাকী বাস করা শিবের পক্ষে খুব 
বেশী দিনের জন্য সম্ভব হলন1। তাই তিনিও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বিয়ের জন্য । 

এমন সময় শিবের এই সঙ্কট দূর করবার জন্য সেখানে এসে হাজির হলেন 
দেবদূত নারদ। নারদের ঘটকালীতেই সম্পন্ন হল শিবের বিবাহ । শিবও 

ংসার্ পাতলেন। কিন্তু এদিকে শিবঠাকুর যে সকলের অজ্ঞাতে গঙ্গাকে 

বিয়ে করেছেন সে খবর তীর শ্বশুরবাড়ি বা পার্বতীর কাছেও বলেননি । 

কাজেই এ বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই গঙ্গা খন কৈলাসে ফিরে এলেন তখনই 
শুরু হল দুই সতীনে বিবাদ । 

বিবাদও অবশ্য একদিন মিটল। গঙ্গাও পার্বতীর প্রতাপে বিদায় নিলেন। 

হর-গৌরী মনের স্থথে বাম করতে থাকেন, এই সময় আসে দক্ষষজ্জের 

ব্যাপার । পার্বতী বিনা নিমন্ত্রণে (লৌক-কবির দল এখানে দক্ষরাঁজ কন্যা সতী 

এবং গিরিরাজ কন্তা পার্বতীকে এক করে গুলিয়ে ফেলেছে একথা বলাই 

বানুল্য। আমর! তার্দের রচিত গীতি-গাথার উপর ভিত্তি করেই গানগুলিকে 
সাজালাম) এসে হাজির হন বাপের বাড়ি এবং পতিনিন্দ শুনে করেন 

দেহত্যাগ,_এইখানেই পাল। শেষ । 



৪২ বাংলার পলীগীতি 

তাহলে আমাদের পরিকল্পন। অনুসারে গানগুলিকে এইভাবে সাজাই ।' 

প্রথমে মনে করুন শিব সতী-বিহনে বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। এমন সময়, 

সেখানে এসে হাজির হলেন দেবষি নারদ 2-_ 

শিব হহয়্যাছে গৌরী-হারা, দক্ষ যজ্ছে গ্যাছে মারা 
শিব ঠেইক্যাছে গৃহশৃন্ের দায়। 

এ ভবে যার গৃহশূন্য, তারে কেব! করে মান্য 

গৃহশূন্ত সন্ধ্যাকাল উদ ॥ | 

যার গুণবতী নারী মরে, ক্যামনে সে ধের ধরে 

মনের ছুঃখে কাদিয়া বেড়ায় । 

ভাবে, এই ছিল আমার কপালে, ঘুম আসে না শয়ন কালে 

চৌক্ষের জলে বক্ষ ভাইস্তা] যায় | 

পত্বীর শোকে জরাজর), রাগ হইয়্য। যায় অনেক চড়।' 

পুত্র কইন্যা কথা কয়না ডরে। 

চিন্তা করে দিবানাশ, ছাহড়্যা গ্যাছে প্রাণ-প্রেয়সী 
ক্যামন কইর্যা রব এই ঘরে ॥ 

পুত্র কইন্য| থাকলে পরে, যদ্দি পুত্রবধূ রান্না করে 
তবে মনে মনে করে আনাগোন]। 

যদি সুধা! সম রান্না করে, লবণ পোড়া কয় তাহারে 

মুখে কিছুই ভাল লাগেন৷ ॥ 

ছাইড়া গ্যাছে ভগবতী, গৃহশৃন্য পশুপতি 
নারদেরে করিল স্মরণ। 

জানতে পাইল নারদ মুনি, ডাকিয়াছেন শুলপাণি 

সত্বরেতে আইল তপোধন ॥ 

শুন নারদ কই তোমারে তল্লাম কর ঘরে ঘরে 

কার কইন্যা রূপসী ক্যামন। 

আমি ভাইগ্ন! করব বিয়া, যাও হে তৃমি ঘটক হইয়া 
বিলম্ব না করিও কখন ॥ 

আমি কী করিতে কী না করি, মোনের ছুঃথে ঘুরিফিরি 

মন বলে করব আমি বিমু!। 

চুল আমার সব পাইক্যাছে, দস্তগুলি লইড়া গ্যাছে 
বুড়া বরে কেউ কী দিবে মাইয়া ॥ 
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তখন নারদ বলে হইলাম ঘটক, মাম! তোমার বিয়ার কিসের আটক 

কৌশলে করিয়! দিব কাম। 

মাম] তোমারে সাঁজাইয়্য। নিয়, দিনের মইধ্যে দিব গো বিয়। 

তয় নারদ মুনি আমার নাম ॥ 

নারদ বলে যাব কাইল, নিরূপিত বিয়ার ফল 

গিরিপুরে যাইব সত্ব্র ৷ 

সেই গিরিরাজার আছে কইন্তা, ত্রি-জগৎ্ আর মহী ধইন্যা 

সেই মাইয়ার সঙ্গে বিবাহ তোমার ॥ 

ভাইগ্ন। মুখে মুখে দিল বিয়া, আমারে প্রবোধিল' 

চেষ্টায় তৃমি করনাক কন্থুর। 

আমি দ্যাশ বিদ্যাশে বেডাউ ঘুইর্যা, মনের মত পাইন মাইয়্যা 
ক্যাবল মাত্র যাই নাই গিরিপুর ॥ 

যদি গিরিরাজার থাকে কইন্যা, রূপে গুণে অধিক ধইন্া 

তাইলে মাইয়্যার থিক1 হবে সুন্দর মাইয়্যার মায়। 

ভাইগ্ন1 গৌরীরে আমারে দিয়া, তৃমি কর তার মায়েরে বিয়া 
তাতে আমার কিবা আছে কাম ॥ 

বিয়ার কথা মোনে পইলে, প্রাণ আমার রয়ন। ঘরে 

একে পাগল আরও পাগল হই। 

আমি ছুই ধারে ছুই বালিশ দিয়া, মইধ্যখানে থাকি শুইয়। 

উশি পুশি কইর্যা রাইত কাটাই ॥ 

ভাইগ্ন৷ বিয়ার আছে কত ঝুক্, ক্যামন মাইয়্যার নাক মুখ 

আমি রাজার মাইয়্যা দেখি নাই। 

শুনিয়া! শিবের বাণী ঢেঁকি হস্তে নারদ মুনি 

কৈলাসপুরে চলিল গোসাই ॥ 

আমর] বিপত্বীক মহাদেবের অবস্থা শুনলুম। চলুন এইবার আমরা 

দেবদূত নারদের ঘটকালি দেখে আমসি। পল্লী-কবির গানে ন্বর্গের দেবদূতকে 
মর্ত্যের ঘটক বানাতে খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি £__ 

শোন সবে মোন দিয়া, অইবে শিবের বিয়া 

কৈলাসেতে অবে অধিবাস। 

নারদ করে আনাগোনা, কৈলাসে বিয়ার ঘটন। 

শোন শিবের বিয়ার ইতিহাস ॥ 
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দক্ষযজ্ঞে মৈলা সতী, কানা আকুল পণ্তপতি 
নয়ন জলে বক্ষ ভাইম্া যায়। 

সতী জন্মিল পুনরায়, গিরিরাজার কইন্া হয় 

ধান যোগে তাই নারদ জানতে পায় ॥ 

দেবগণ সব সঙ্গে নিয়।, করিতে সঙ্ধ বিয়ার 

নারদকে পাঠাইল গিরিপুরে। 
চলিল ব্রদ্ধার পুত্র, করিবারে লগ্ন-পত্্ 

মগ্ন হইয়্যা হরিগুণ সুরে ॥ 

করি ইষ্ট আলাপন, বিবাহের উথবাপন 

করেন মুনি গিরিরাক্গার কাছে। 

রাজা তোমার নাকি আছে কইন্তা, রূপে গুণে অতি ধইন্তা 

তারে দ্িব1 নাকি বিয়া! শিবের কাছে ॥ 

তোমার কইন্যা যোগ্য তার, তিনি যোগ্য জামাতার 

শুনিয়া কহেন হিমগিরি। 

পঞ্চানন বিবাহের ছেলে, রাণীর অনুমতি হলে 

তবেই আমি পত্র* করতে পারি ॥ 

অন্তপুরে গিয়ে গিরি, রাণীকে জিজ্ঞাসা. করি 
বলে শোন মেনকা স্থন্দরী। 

নারদ মুনি আইল দ্বারে, গৌরীর বিবাহের তরে 
জামাই হবে সেই ত্রিপুরারি | 

রাণী কাইন্দা বলে উচ্ৈঃম্বরে, শোন রাজা কই তোমারে 

কী কথা বলিলে তুমি আমায়। 

আমার কাচা মাইয়্যা উমাশশী, সে হয় শ্শানবাদী 
একি আমার প্রাণে সহ হয় ॥ 

এ কথ! শুনিয়া গিরি, চক্ষে বহে দুঃখের বারি 

মেনকারে বুঝায়ে বলে। 

দেবের দেব সে পঞ্চানন, তারে কর গৌরী দান 
নইলে পুরী ছারেখারে যাবে ॥ 

* পূর্ববঙ্ে বিবাহের গাকা-কথা দেওয়াকে বলে 'গঞ্জ' কর়া। অুষ্ঠানট! অনেকটা দলিল £ 

রেঙগে্টারী করার মতো । ঘদিও কোর্টে যেতে হয় না। 
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মনেতে ভাবনা করি, সাজাইয়্যা আনিল গৌরী 
গ্াখাইতে লাগিল মুনির ঠাই । 

নারদ বলে গ্যাথলাম ভাল, রূপে-গুণে ভূবন আলো 
(আমার ) জ্ঞান হয় মাইয়্যার চক্ষু ছুটি নাই ॥ 

আমার বিশ্বাস যেন বোবা মাইয়্যা,) চক্ষু থাকলে গ্যাথত চাইয়। 

জিজ্ঞাসা করিত নাম ধাম। 

তোমার মাইয়্যা যদি করত দৃষ্টি, রক্ষা অইত ধরার স্থষ্টি 
প্রাপ্তি আমার অইত গোলক ধাম ॥ 

মেনকা কয় ঘটকের পো। মাইয়্য। মন্দ বলিস না লো 

তুই পইড়্যাছিস বিয়। ঘুল্লার পাকে । 

আমাগেো। সব ঝি-বউ কালে, কেউ মাইয়্যা গ্যাখতে আইলে 

নয়ন মুদিয়া রইতাম লাজে ॥ 

শুনিয়! রাণীর বাণী, হরষিত নারদ মুনি 

শিবের কাছে চলিল তখন । 

গিয়া মহাদেবের সাক্ষাৎ, হেট মুণ্ডে করে প্রণিপাত 

ধীরে ধীরে বলিছে বচন ॥ 

শুন দেব শূলপাণি, তোমার হদয়-মণি 

জন্মিয়াছে গিরি রাজালয়ে। 

গিয়াছিলাম আমি অব্র, কইর্যা আইলাম লগ্র-পক্র 

এখন বিয়ার সাজে সাজ মহাশয় ॥ 

শিবের বিয়ের সম্বন্ধ তো স্থির হয়ে গেল। এইবার চলুন একবার শিবের 

বিয়ের আলরটা দেখে আলা বাক । শিবঠাকুর সাধারণ মান্থষের মতোই এসে 

দাড়িয়েছেন পাটপিড়ির উপর, কনেপক্ষরা একে একে এগিম্ে আসছে 

বরকে বরণ করতে £_- 

ভোলা সিঙ্গা ডম্ুর লইয়া হাতে, ভূতগণ সব সঙ্গে তাতে 

বিয়া করতে চলে হিমালয়। 

গ্যালে গিরিরাজার অস্তঃপুরে, গিরিরাণী চৌক্ষে হেরে 

কাইন্দ। রাণী ধুলাতে লোটায় ॥ 

রাণী কাইন্দা বলে উচ্চৈঃম্বরে, শোন রাজা কই তোমারে * 

কী কার্য করিল] নৃপবর। 
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চারি চৌক্ষের মাথা খাইয়া, বুড়ার কাছে দেব বিয়া 
এও কি আমার প্রাণে সহা হয় ॥ 

একথা শুনিয়া গিরি, চৌক্ষে বহে ব্যাথার বারি 

কাইন্দা কাইন্দা ছাড়িতেছে হাই। 

বলে ছন্দঘট। নারদ মুনি, মিথ্যা কথার শিরোমণি 

ঢেকী-গোসাই ঘটাইল বালাই ॥ 

সাজিয়] সব নারীগণে, চলে গিরিরাজার ভবনে 
ছাখতে রাজার জামাই সুন্দর । 

কোন কোন রসবতী, পইর্যাছে জামদানী ধুতি 

কাপড আর বুটশালের চাদর | 
এক রম্ণী রূপের ডালা, স্বামী দিয়াছে মটর মাল! 

নাকে দিছে সার্কেল নাকছাবী। 

তারা দেইখ্যা ওই বিয়ার বরে, বলে দিদি এমন বরে 

দুই এক জন্মের ভাগ্যে কী পাবি? 

বর নয় সে কী অদ্ভূত, সঙ্গে শতাবধি ভূত 

দেইখ্য। আমার ভয়ে আইল জর । 

বয়স অবে তার আশী-নব্বই, রূপ যেন ঠিক বনেরই বানর 

চললে দিদি আমরা সবাই ঘর ॥ 

শুনিয়া এ সব ভাষা, দেইখ্যা নারীগণের রঙ-তামাস। 
নারদ মুনি ভাবে মনে মন। 

নারদ দেয় ইসারা কইকর্যা, শিব মদনমোহন রূপ ধইর্যা 
অপুর ূপ ভূবন মোহন ॥ ্ 

দেইখ্যা! এসব কাও, পঞ্চানন রসেরই ভাগ 
রাজনন্দিনীর হরিষ অন্তর । 

পান শুপারী হাতে দিয়া, সখীগণ সব সঙ্গে নিয় 
বরণ করতে চলে মহেশ্বর ॥ | 

মহাদেবের পঞ্চমাথায়, বরণ-মালা পরাইতে 

ছুই হাতে বাধল বিষম জাল] । 

তখন অন্তরে ভাবিয়া শিবে, গিরিপুরে নব্যভাবে 

দশভৃজ1 হল গিরিবাল। | 
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হর-পাধতীকব্ধ মিলন হইল, আনন্দে পুরী ভর়িল 

মহানন্দে শালা শালীগণ। 

করে কত স্ত্ী-আচার পাশ খেল। দেশাচার 

আগামী দিন হইবে বরণ ॥ 

এই পর্যস্ত বলেই বালারা সাধারণতঃ গানের বিরতি টানে । এই সময় 

তার] খায় পান তামাক, মধ্যে মধ্যে বাজে ঢাক, ঢোল এবং তার সঙ্গে তাল 

মিলিয়ে নাচতে থাকে পায়ে ঘুঙুর বাধা ছোকরার দল। অধীর আগ্রহে 
শিবের বরণ শুনবার বাসনায় দাড়িয়ে থাকে বাড়ির বৌ-ঝিরা। শিবের বরণ 

না শুনে তারা কেউ ছাড়বেহ না। তাহ বালাকেও আবার গান ধরতে 

হয় £-- 

পড়ল কৈলাসেতে বিয়ার সাড়া, বাজিছে ঢোল ডগর কাড়া 

সানাই শঙ্খ বাজে শত শত । 

সেতার চৌতারা বাজে, জগবম্প মাঝে মাঝে 
| মৃদঙ্গ তানপুরা শতশত ॥ 

সঙ্গে চলে যত জনা, ঠিক ধেন সব যুদ্ধের সেন। 

ঢাল তলোয়ায় ঘোরে উল্টাপাকে । 

করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি, কেহ কারে মারে লাঠি 
কেহ জোর করিয় পুরীর মধ্যে ঢোকে ॥ 

লাগল কত বিয়ার গণ্ডগোল, মহাযুদ্ধে মহারোল 

ঘটক দৌড়ায় ছি'ড়ে মশারী । 

বসল সব শাস্ত হহয়্যা, বিষ্বার লগ্ন যায় বইয়্য 

এ যে বরণডাল। নিয়া যায় রাণী ॥ 

পুর্ববঙ্গে বিয়ের চাইতে বাসী-বিয়ের গুরুত্ব বড় কম নয়। বিয়ের পর 

দিনই বর কনের কপালে পিন্দুর পরিয়ে দেয়। আঞ্চলিক প্রথান্থসারে বাসী- 
বিয়ে (কুশ্ডিক। ) না৷ হওয়। পর্স্ত বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয় ন1। পূর্ববঙ্গের লোক- 
কবির দল পূর্ববঙ্গীয় সমাজের কথা স্মরণ রেখেই গান রচন। করেছে। 

বাসী-বিয়ের সময় আসম়। তাই গিরিপুরের নারীরা সব বরণডাল1 নিয়ে 
চলেছে শিবকে বরণ করতে £__ 

শোন সবে মন দিয়! হইয়া! গাল শিবের বিয়া * 

বাশী-বিকবার করল আয়োজন। 
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তখন ধাইয়্য। যায় ম্যানকা রাণী আইয়োগণ ভাকিয়! আনি 

বলে কর গৌরীর বিবাহের বরণ। 
তখন আসিয়া সকল রমণী করে সবে উলুধবনি 

রাজার জামাই বরবে মনের সুখে । 

নিয়ে ধান্যতুবা বরণ ডাল পুরবাসী কুলবালা 

দাড়াইল শিবের সম্মুখে ॥ | 

তখন দেখিয়া শিবের মৃততি হাস্য করে সব যুবতী 
বপন দিয়া ঢাকলে। সবাই মুখ । 

বলে এই নাকি ম্যানকার জামাই ম্যামন জামাই আরত দেহি নাই 
তোরা গ্যাখলে। দিদি জামাইর পাঁচখানা। মুখ ॥ 

দ্যাখ এ পাচ মুখেতে পাকা দাভী এই জামাইর তে] আদর ভারী 
আবার দন্ত গুল য্যান মুলার মত হয়। 

এ গ্যাখ তাও বাতাসেতে ভেলে পড়ে দাড়ী যেন তুলা ধরে 

আবার চক্ষের জলে গাল ঢাকিয়া যায় ॥ 

জমাইর মাথায় দেখি সাপের হেডে জামাই বুঝি হয় সাপুড়ে 

সাপ খেলায়ে বেড়ায় গ্যাশে ছ্যাশে । 

পরা দেখি বাঘাম্বরী প্যাটে হইয়াছে আমউদরী 
বুকটা ধড়ফড করে হাপী কাসে ॥ 

এ গ্যাধ ঘন নিশ্বাস ছাড়ে জামাই বুঝি রাত্রেই মরে 
এই ছিল কী গৌরীর কপালে । 

গৌরী আমন সোনাব মাইয়া বুডার কাছে দিল বিয়। 

( রাজ) সোনার পুতুল ফ্যালাইল জলে ॥ 

বরতে প্রথম এলো স্বর্ণ রেখা গোৌরীর হাতে দিল শী 

হেলাইয়! বুক মাজা দোলাইয়]। 

আবার নথনী নাকে মাজন দাতে গৌদানী লয়েছে তাতে) 

যেন ঘোমটার তলে খ্যামটা লাচিয়া | 

চলিল শতাবধি যুবতী আদিল জামাইকে বরি 
উবশী অগ্মর রম্ভাবতী | 

এলো! সাবী কৃতী অন্রাধা আদ্র ভদ্রা আর যশোদা 

( মধ্যে ) রোহিনী ভরণী হৈমাব্তী | 
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এলে ছুলী বালী চিন্ররেখা, ধনিষ্ঠ। জোষ্ঠ। বিশাখা 

অশ্বিনী ভরণী তিলোত্ুম]। 

এলো শ্রবণ পুস্য। রেবতী, বরতে শিব আর ভগবতী 

( এলে ) ঘণ্টাকালী আর সত্যভাম] ॥ 

এলো স্থালাণি প্যালাণি গেদী, মালঞ্ী ছেদী আহলাদী 

যোগি লাবি ইলা পুত্তনা। 

এলো যঞ্জুরাণী নিস্তারিণী, দিনতারিণী অলকমণি 

এলো! ধুনি মুনি কুড়ি খেস্তির মা ॥ 

হল সব রমণীর বরণ সারা। গিরিরাণী এলো' ত্বর। 

জামাই বরতে করিল। মনন । 

তখন নারদ মুনি ডেকে বলে, শুন মামী কই তোমারে 
(আমার ) মামার বিয়ার আছে এক নিয়ম ॥ 

জানি শ্বাশুড়ী বরতে গেলে, ঈশার মূল লাগিবে কাজে 
তবে মামার করিবে বরণ। 

তখন শুনিয়! নারদের বাণী, ঈশার মূল লইয়া! আনি 

রাণী বরতে গেল জামাই পঞ্চানন ॥ 

রাণী বরণডাল! নিয়া কাখে, দাড়াইয়! শিবের সন্মুথে 

বরতে লাগিল তালে তাল । 

অমনি ঈশার মূলের গন্ধ পেয়ে, শিব ছেড়ে সাপ যায় পালায়ে 

তথন খসিয়া গেল পরা বাঘের ছাল ॥ 

তখন শিব ঠাকুর হইল নেংটা, নারীগণে দিয়া ঘোমটা 

' সরমে কেউর নাহি সরে বাক। 

নারদ বলে নারীগণ, শুনত আমার বচন 

সকাল সকাল আন একথান কাথা 

ঘরে নিয়া! জামাইরে ধরিয়া ঢাক ॥ 

শিবের বিম্নে এতক্ষণে শেষ হল। শিবও গৌরীকে নিয়ে কৈলাসে চলে 
গেলেন। কিন্তু পল্লীর শ্রোতিবৃন্দ এরপর শিবের পারিবারিক ঘটনাও ছু 

একট] না শুনে বালাকে বিদায় দিতে রাজী নয়। তার পারিবারিক ঘটনার 

মধ্যে গৌরীর শাখা পরার ব্যাপারটা আগেই বলে নিয়েছি, এইবার গঙ্গ- 

দুর্গার বিবাদ বিষয়ে একটু খবর দেওয়া! আবশ্যক মনে করছি। টু 

শিবঠাকুর যে পার্ততীকে বিয়ে করবার আগে গঙ্গাদেবীকে বিয়ে 
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করেছিলেন এখবর এতদিন গোপনই ছিল, কিন্তু পার্বতী কৈলাসে যেতে না 

যেতেই গঙ্গা এসে সেখানে যোগ দিলেন, ফলে শুরু হল ছুই সতীনে তুমুল 
ঝগড়া । এর পরিণাম কী হল এ বিষয়ে আমরা নীলের বালাএ মুখ |দয়ে 

শোনাচ্ছি £- 

শোন সবে মন দিয়া এ ভে যার ছুই বিয়া 

তার শান্তি হয়না কোন দিন। | 

আছে শিবের ঘরে দুই রমণী গঙ্গ৷ মার সেই কাত্যায়নী 

তার। ঝগড়া করে রাত্র দিন॥ 

একদিন হরের অগ্রে বিদায় হইয়। কাতিক গণেশ সঙ্গো নয়া 

নায়রে চলিলা ভগবতী । 

তখন শিবের জটায় থেকে, গঙ্গী বলিছে ডেকে 

একি কর্ম কর পশুপতি॥ 

পুরুষশূন্ত এক নারী ক্যামনে যায় বাপের বাড়ি 

তুমি শঙ্কর যাও পিছে পিছে । 
এ নব যৌবন কালে, একা যাবে দূর দেশে 

পথে কত ভাল মন্দ আছে ॥ 

শুনিয়া গঙ্গার বাণী ক্রোধান্থিতা ত্রিনয়নী 
রক্তচক্ষে কহে জাহ্বীরে । 

তুইলো সতীন কইসন1 কথা৷ যথ। ইচ্ছ। যাৰ তথা 

তুই ক্যান তায় মরিস্ জলে পুডে॥ 

শোন লো সতীন তোর যে রঙ্গ উত্থাললে তোর তরঙ্গ 
শিবের পক্ষে থামান বড় দায়। 

শিব কথা কয় না তোর ভরে থাকে কোচ নারীর ঘরে 

তোর মত ছেদার আর কোথায় ॥ 

তুই লো৷ লতীন ক্যামন নারী শিবের সঙ্গে সদাই আড়ী 
শিব যখন কোচ-পাড়াতে যায়। 

আড়ি দিয়া তার সাথে, রঙ্গ করিস ডোমের সাথে 

কেউ কি কোথ।ও ডোমের অন্ন খায় ॥ 

“পুর্বে শান্তনু রাজা গিয়! তোরে করিল বিষ্ন। 
তার সাক্ষী ভীম্ম তোর ছেলে। 
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শান্তনু রাজারে ছাড়ি, হলি আবার শিবের নারী 

তোর মতন আর পুর্ণ সতী কে? 

শোনলেো সতীন তোর যে ঘটা ব্রহ্ষলোকে আছে খোটা। 

যখন ছিলি ব্রহ্মার সভায়। 

হেথা মহাভীম্ম রাজা ছিল তারে দেইখা! মন মজিল 

উলঙ্গিনী হইলি রাজসভায়। 

সতীন তুই বলিস অসতী তবু আমি পুত্রবতী 

আমার বশে থাকে পঞ্চানন । 

নলিনী কয় ও মাতঙ্গে শীতল বারি দ্বান রঙ্গে 

তোমরা মাগো মোদের ছুই সমান ॥ 

সাধারণতঃ: দেখা যায় মেয়েরা স্বামীর উপর রাগ করে বাপের বাড়ি 

রওনা দেয় তাদের রাগের বহর দেখাবার জন্য । এ জায়গায় আমর] ঠিক সেই 

জিনিষটিই দেখতে পাই । পাবতীও গঙ্গার সঙ্গে বিবাদ করে মহাদেবের 

উপর অভিমানভরে বাপের বাডির দিকে রওন। দিলেন। কিন্তু এতো! দূরের 
পথ একাকী যাওয়াতো খুব ভাল কথা নয়, তাই পার্বতী ডোমনীর ছদ্মবেশ ধারণ 

করে মায়া নৌকা! সৃষ্টি করে নিজেই নৌকা বাইতে বাইতে চললেন । মহাদেব 

প্রমাদ গণলেন। তিনিও চট করে ডোমের ছদ্মবেশে এসে সেই নৌকায় 

আরোহী হয়ে বসেন £__ 

মায়! লৌকায় উহঠ্য। দেবী, 
বইলেন লৌকার পরেতে 

( আর) হর বইল্াযাছে ডুমানী সই 

পার কইর্য1 দ্যাও আমাকে । 

( তখন ) সিদ্ধির কইলকা ভাঙের লাড়ু 

থুইলে৷ লৌকার পরেতে 

( আর ) হর বইল্যাছে ডুমানী সই 

পার কইর্ায। দ্যাও আমাকে । 

দেবীর ইচ্ছাতে লৌক। চলে, 
পবন গতিতে, 

(আবার ) হরের কৌশলে লৌক। 

ঠেকিল চড়াতে। 
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এত বলি ক্ষান্ত দ্রিল মদন গোর্সাই 

হর-পার্বতীর বিবাদ কথা শুন শুন ভাই। 

'রতনে রতন চেনে | মহাদেব শুরু করলেন অনুনয়-বিনয় পার্ধতীকে 

ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত, কিন্তু পাবতীও তো] কমতি নন, তিনিও ঠিক ঠিক 

প্রতত্তর দিয়ে যেতে থাকেন, এককথা, ছৃকথায় শুরু হল ভুল ঝগড়া । 

মহাদেব বলতে থাকেন £- | 

দুর্গে আমি জানি, জানি তোমার গুণের ব্থা 

আমি খাই ভাঙ ধুতুরা 

তুমি খাও দুর্গে রুধি। 

( &) অস্ুর বধিতে যোগিণী সঙ্গেতে 

যখন গেলে ছুগে তুমি, 

তখন তোমারে হেরিয়ে দেবকুল যত 

ভয়েতে অস্থির হইল, 

( তখন ) তোমারে রুখিতে এ বক্ষ পাতিয়ে 

শয়ন করলাম আমি। 

তখন আমারে হেরিয়! লজ্জা পাইয়া 

রণে ক্ষান্ত দিল] তুমি 

দুর্গে আমি জানি, জানি তোমার গুণের কথা। 

দুর্গা উত্তর দিচ্ছেন £_- 

দশ হস্তে খাই আমি তাহার দেও খোটা 

পঞ্চমুখে খাও প্রত তাহ! পাও কোথা? 

মোক্ষম জবাব । তবে স্বামী-্ত্রীর ভিতর যদি অন্তরের মিল থাকে তা! 

হলে বিবাদ মিটতে খুব বেশী দেরী হয় কি? হয়না। শিবঠাকুরও পার্বতীকে 

নিয়ে ফিরে গেলেন ঘরে। কিন্তু অন্ত একটি উপাখ্যানে বর্ণনা করা হয়েছে 

শিবঠাকুর দক্ষ-রাজ-কন্ত| সতীকে বিবাহ করে স্থুখে ঘরকন্না করছেন, কিন্তু 

রাজ। দক্ষ প্রথম থেকেই জামাই (শিব )-এর উপর ভীষণ চট1। ভাঙ্গর, ভূত 

প্রেত নিয়ে থাকে--সেকি আর রাজ-জামাতার যোগ্য? কাজেই তিনি 

জামাইকে জব্দ করবার জন্য করলেন এক যজ্ঞের আয়োজন । এ যজ্ঞে 

ক্রিলোকের সকল দেবতারই স্থান হল, হলনা শুধু শিবের । শিব হয়ত এসব 

ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামাতেন না। কিন্তু দেবদূত নারদ 
কৈলাসে এসে সতীর কাছে বর্ণন। করতে আরম্ভ করলেন, তার বাপের বাড়ির 
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বিরাট ষজ্ঞের কথ]। বললেন মহারাজ তাঁকে (সতীকে ) যেতে বলেছেন 

কিন্তু যহাপেবকে নিমন্ত্রণ করেন নি। সতী একে অনেক দিন বাপ, মা, ভাই, 

বোন ছাড়া, তাই বাপের বাড়ির অতবড যজ্জের কথা শুনে শিবের বিনা 

অন্থমতিতেই গিয়ে হাজির হলেন পিত্রালয়ে । কিন্তু সেখানে এসে পতিনিন্দা 

শুনে করলেন দেহত্যাগ । শিবায়ণ গীতি-নাটোর (কল্পিত) এইখানেই 

পরিসমাঞ্ধি :-- 

একদিন বলে দক্ষ নৃপ মণি, শুন শুন নারদ মুনি 

(আমি ) করেছি এক যজ্ঞের আয়োজন । 

তুমি যাও চলি অতি সত্ত্বরে, শিবহীন যজ্ঞ করব বলে 
ধরায় সব দেবেরে করবে নিমন্ত্রণ ॥ 

তখন শুনিয়া দক্ষের বাণী, দ্রুত চলে নারদ মুনি 

ত্বর্গ মতা পাতালেতে যায়। 

ভ্রিলোক নিমন্ত্রণ করে, উদয় হল কৈলাস পুরে 

যথায় আছেন মাতুল মহাশয় ॥ 

শুন মামা পঞ্চানন, দক্ষরাজার করণ কারণ 

করেছে এক যজ্ঞের আয়োজন। 

মামা যজ্ঞ হবে মহ] যজ্ঞ, একটি কাজ বড় অযোগ্য 

( এই যে) মাম! নিমন্ত্রণ ভিন্ন ভ্রিলোচন ॥ 

নারদ তথা হতে চলে ধেয়ে, পার্বতীর কাছে গিয়ে 

বলে শুন অপূর্ব ঘটন। 

মামী তোমার পিতা রাজা দক্ষ, করিতেছে শিবহীন যজ্ঞ 

তোমাকে করেছে নিমন্ত্রণ ॥ 

এ কথা শুনিয়! সতী, মনে ভাবে ইতি উতি 

উপনীত যথা মৃত্যুপ্রয়। 

বলে শুন প্রভূ শ্মশানবাসী, আমার পিতার যজ্ঞ দেখে আসি 

প্রভু অনুমতি করহ আমায় ॥ 

তখন শুনিয়! সতীর বচন, ধীরে ধীরে কয় ভ্রিলোচন 

বারণ করি যেওন। ত্বর!। 

গে! তুমি বাপের বাড়ি গেলে, ক্যামন করে শূন্য ঘরে 
( বল) কে বাটিবে আমার ভাও ধুতুর! ॥ 
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তখন শিবের বাক্য লঙ্ঘন করে, চলে সতী দক্ষপুরে 

উপনীত দক্ষের ভবন। 

দেখে দক্ষ বলে ও পাগলী, কার কথায় তুই হেথায় এলি 
তোরে কে গিয়ে করল নিমন্ত্রণ ॥ 

জামাই পাগল! ভোল শ্বশানবাসী, গায়ে মাখিয়। ভম্মরাশি 

ভূতের সঙ্গে নাচে নিরস্তর | 

ওগো! তুই নাচিস ভূতের সঙ্গে, কৈলাসপুরে পরম রঙ্গে 
তাইতে এলি বুঝি না পেয়ে খবর ॥ 

ইত্যাদি নিন্দাবাদ, শুনে দক্ষ প্রমুখাৎ 
সতী বলে শুন পাপিষ্ঠ রাজন্। 

তুমি নিন্দা করলে যে-মুখে, পাঠার মুণ্ড হবে তাতে 
এইত আমি ত্যাজিছি জীবন ॥ 

এদিকেতে নারদ মূনি, চেয়ে দেখে দাক্ষায়ণি 

শিব নিন্দাতে ত্যাজিল অল । 
তখন সভা। হতে শীন্্ উঠি, বাজাইয়ে ছুটি কাঠি 

কৈলাসে যায় বাধাতে রঙ্গ ॥ 

বলে শুন মাম। শূলপাণি তোমার নিন্দা শুনে শিবাণী 
দক্ষপুরে ত্যাজিল জীবন । 

তখন শুনিয়! নারদের কথা, রাগে শিবের কাপে মাথা 

গেল পাগলের প্রায় সে দক্ষভবন ॥ 
তখন উদয় হৈল দক্ষপুরে, দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে 

যুদ্ধে হল দক্ষরাজ নিধন। 

হয়ে দক্ষরাণী উন্মাদিনী, পদে পড়ে শূলপাণি 
কেঁদে বলে প্রভূ দাও পতির জীবন ॥ 

তখন সতীর বাক্য রাখতে বজায়, পাঠার মুণ্ড এনে ত্বরায় 

শিব দীন করিল দক্ষের জীবন। 

দেবের নিন্দা-চর্চা করে যেই, সমুচিত-ফল পায় সেই 
মোদের বাঞ্ছা যেন ন। হেরি বদন ॥ 

সব শেষ। 

শিবের বিয়ে থেকে শুরু করেছিলাম আমাদের প্রবন্ধ, আর সতীর মৃত্যুতে 

ঘটল তার পরিসমাধ্ি। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের 
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আলোচনার বিষয়বস্ত শিবের বিবাহ নয়__নীলপুজ। সম্বন্ধীয় গতি ও গাথা। 

নীলপুজার যাবতীয় গ্লীতি বাগাথ। সম্বন্ধে বলতে গেলে এখনও কিছু 

বাকী আছে। 

পুবেই উল্লেখ করেছি নীলের গান শেষ হলে বালাদের অন্যতম কাজ 
থাকে শ্রীকষ্ণের দশ অবতার-রূপ বর্ণনা করা। ধূন্ছচিতে ধৃপ পোড়াতে পোড়াতে 
বালার। আবৃুত্ত করতে থাকে নিজেদেরই তৈরী প্রাকুতে রচিত শ্রকষ্ণের 

দশ অবতার স্ডোত্র, জয়দেব বিবচত্ শ্লোকের সঙ্গে যার কোনে মিল নেই £__ 

প্রথম কালেতে গোস্সাঞ্জী একপ শরীর । 

কোমল শরীরে গোসাজ্জী কত পেয়েছে দুঃখ ॥ 

ক্ষীর নদী সাগরের জল ক্যামনে হল পার। 

কোন অবত্তারে গোনীঞ্ী উদ্ধারিলা নর ॥ 

পেই সব বৃত্তাস্ত কথা কহ এই স্থানে। 

দেব হয়ে দশাবিধ রূপ ধরিলা ক্যামনে ॥ 

বেদ উদ্ধারিতে প্রভূ মন করিলা সার । 

অগাধ জলেতে প্রভূ ধরিলা অবতার ॥ 

চাঁরবেদে বানাইয়া জীব করিলা স্থির। 

ত্বং প্রণমামি দেব মীন শরীর ॥ 

মমধ কবাট পষ্ঠ ত-পট ধর ফণী। 

যাভার উপরে ভার রেখেছে মেদিনী ॥ 

মেদিনীতে রেখে ভার জীব করিল স্থির। 

তং প্রণমামি দেব কুর্ম শরীর | 

শক্তিতে সমান দন্ত বিদারিলা ক্ষিতি। 

দৈর্ঘ্য প্রস্থ চতুংস্পার্থ হেট মুণ্ডে গাটি ॥ 

কোটি ব্রদ্ধাও যার এক লম্ফ ফুট । 

ত্বং প্রণমামি দেব বরাহ রূপ ॥ 

কৃঠার লইয়৷ হাতে ছুর্জয় অপার। 

ক্ষত্রিয় নিঃক্ষজ্রিয় করে তিনশত বার ॥ 

পিতার আজ্ঞ। পেয়ে বীর মার কাটিল! শির | 

ত্বং প্রণমামি দেব পরশুরাম বীর ॥ 



৫৬ বাংলার পল্লীগীতি 

জন্মিল কশ্টাপের ঘরে অপূর্ব মূরতি | 

বলির লইল যজ্ঞ পিতার সংহতি ॥ 

ব্রিপাদ ভূমি দানে রাখিল৷ পাতাল । 

তং প্রণমামি দেব বামন গোপাল ॥ 

হিরণ্যকশিপু দৈত্য মহা! বলবান । 

ব্রিভৃবনে নাহি বীর তাহার সমান ॥ 

নখে চিরি বিদারিল উরু পরে ধরি। 

ত্বং প্রণমামি দেব নরসিংত হরি ॥ 

গোকুলে জন্মিল হরি রোহিনী উদরে। 

করিল! গ্রোকুলে অদ্ভূত কাণ্ড বাসরে ॥ 

মহাকাল প্রাণ পেল স্থমার গম্ভীর । 

ত্বং প্রণমামি দেব হলধর বীর ॥ 

নাহি মানে বেদ শাস্ত্র ধর্ম অনুরীতি | 

জীব হিংসা করে তার! দুর্জয় আকৃতি ॥ 

হয়ে বুদ্ধি হইল বচন প্রচার । 
ত্বং প্রণমামি দেব বুদ্ধ অবতার | 

অবতার অবনীতে মোক্ষ মহীতে | 

জগৎ মোহিনী ধনী মৃত্তি বিপরীত ॥ 

ভক্ষণে নাহি বিচার দুরাচার যতি । 

ত্বং প্রণমামি দেব কন্ধি কেশমতি ॥ 

সুর্য কুলে জন্ম নিলে দশরথের ঘরে । 

চরণ বাড়াইয়! দিলে পাষাণ উদ্ধারে ॥ 
সবংশে বধিল' প্রভূ রাবণাদ্দি অরি। 

ত্বং প্রণমামি দেব রাম রাজীব লোচন হরি ॥ 

নীলের গান এখানেই শেষ। নীল পুজ! হয় চৈত্র মাসে । কিন্তু ঠিক নীলেরই 
অনুরূপ আরও একটি উত্সবের প্রচলন রয়েছে পুর্ববজে । সবই এক, শুধু নাম 
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বিভিন্ন । নীলের মতোই বৈশাখের মাঝামাঝি দেখা যায় “কালবৈশাহী'র পাট 

নামাতে । কারও কারও মতে নীলেরঠ অপর মৃতি। এরও পুজা হয় 
৫বশাখী সংক্রান্তিতে । এর সঙ্গে প্রচলিত গানগুলিও সবই এক, মাত্র যেখানে 

একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় সেগুলিই আমর! আপনাদের কাছে তুলে 

ধরব। 

লোকশ্রুতি অনুযায়ী নীল পুজা হল হরগৌরীর বিবাত উত্সব, আর কাল- 

বৈশাখী উৎসব হল মহাদেবের “দ্বিতীয় বিবাহ” উত্সব । সেকালে মেয়েদের 

নয় বৎসর বয়সের মধ্যেই বিয়ে হয়ে ষেত। কিন্তু এখনকার মতে বিয়ের পরই 

কনে শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর ঘর করতে যেত না। বিয়ের পর দ্বিরাগমনে মেয়ে 

বাপের বাড়ি ফিরে এলে যৌবনোদয় না হওয়া পধস্ত পিত্রালয়েই থাকত । 

এর পর যৌবনোদয়ের পর কনে যখন স্বামীর ঘর করতে যেত, তার আগে 

পুনরায় একট বিবাহোৎ্সব পালন করতে হত অবিকল প্রথম বিবাহের 

মতোই । পুরুত ডেকে জ্ঞাতিকুটুন্ঘ ভোজন করিয়ে তবে নিষ্কৃতি । 

শিবতে গৌরীকে বিয়ে করে কৈলাসে নিয়ে চলে গেলেন, নীলের গানে 

আমর] এ পর্যন্ত শুনেছি । এর পর নিয়মান্গসারে গৌরী ফিরে এসেছেন বাপের 

বাড়ি। সেও অনেকদিন হয়ে গেছে । ভোলানাথের এত দিনে খেয়াল হল 

তাইতে। অনেক দ্রিন হয়ে গেল, গৌরী না জানি এতদিনে কত বডটিই হয়েছে, 

স্তরাং আর কালবিলম্ব না? করে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে 

তার মনে হল, আচ্ছা অনেকদিন তো! হল, রাত্রের আগে তে! আর গৌরীর 

দেখা পাওয়া যাবে না। যদি নদীর ঘাটের কাছে লুকিয়ে বসে থাকা যায় ত। 

হলে তে] বেশ হয়। জল ভরতে এলে তখনই দেখে নেওয়া যাবে । আর যদি 
পার্বতী তাকে দেখেই ফেলে, তাহলে সে তাকে চিনতে পারে কিন। সেটাও 

একবার পরীক্ষা হয়ে যাবে_-এই বলে মহাদেব গিয়ে হাজির হলেন 

গিরিপুরে 2 

তখন কৈলাস পুরে, দেব দেব মহেশ্বরে 

ভবানীর কথা পড়ে মনে । 

দেখিবারে ভগবতী, চঞ্চল হইল মতি 

পশুপতি উঠিলেন তখনে ॥ 

পুর্বে তপ ব্রহ্মচারী, হইয়্যাছে বন্ধলধারী 
বুষপরি হইয়্যাছে আসন । 
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গিরীন্দ্রপুরেতে আসি, উদয় ইল উল্লাসী 
ছল করে ছলিবার মন ॥ 

জটায়ে লোটায়ে পরে, বাতাসেতে দন্ত লডে 

মুখে রাম রাম বলে কামিনীদল কুতৃহলে। 

(আর ৪) কামিনী মহলে উতরিলা গিয়া, সন্গাসীকে নেহারিয়। 

সব সখী মিলিত ভইয়াযা ভয়ে । ৃ 

নিকটেতে গিয়া হর, নিশ্চসেতে বাঘান্থর 

হাসিয়া ভাসিয়া শুইয়া রয় ॥ 

অজানিল ভিটে ছটা কপালে রুধির ফোটা 

রুধির অগ্রে চন্দ্রভালে। 

খুলে ফেলে বাঘাম্বর, করিল বসন রক্তাম্র 

পিল রুদ্রাক্ষের মাল৷ গলে ॥ 

কন্যা এলো শব্ধ শুনি, রাণী দুঃখে ভাসেন ধনী 

কেন্দে কয় সখী সনে গিয়ে। 

ওগো এই বেলা অবশেষে, পেয়ে অশ্ষে গর্ভক্লেশে 

বদ্ধকালে প্রসবিলাম মেয়ে ॥ 

গোঁরী আমার সোনার মেয়ে, তার ভাগ্যে এই বিয়ে 

এত আমার কপালের লিখন ॥ 

শিব দেখলেন এতো ব্যাপার বড় খারাপ, এরা তো! জামাই বলে চিনতেই 

পেরেছে, শেষটায় কি রাজবাড়ির লোকজন এসে মারধোরই করে কিনা কে 

জানে? তাই স্মরণাপন্ন হতে হল নারদ মুনির । তাকে অনেকক্ষণ রেখিনি। 

নারদ সর্বকর্ষে বুহম্পতি ; কাজেই তিনি থাকতে আর ভাবনা কী ?- 

শিব বইল্যাছে নারদ মুনি, শোন দিয়া মোন 

তোমার মতন ভাইগ্রা নাই এ ভ্রিভূবন। 

তুমি'সঙ্গ থাকলে পরে নারদ সব করতে পারে 

পারে সে অসাধ্য সাধন ॥ 

(এত বলি) হাপিয়! বলেরে নারদ, বিয়। করব! তৃমি 

অবশ্ট তোমার বিয়া দিয়। দিব আমি । 

এত বলি নারদ মুনি করিল যে গমন 

সীমান্তের পারে গিয়! দিল দরশন ॥ 



(তখন) 

নীল ৫৯ 

হাসিয়া বলেরে নারদ বেটার বড সথ 

বৃদ্ধকালে কববি বিয়া বড তার রম। 

বুদ্ধ হয়োছিস বেটা পরনের ছাল পডে লোটাইয়্যা 

তবু বিয়া করতে চাস॥ 

এতেক বলিয়] নারদ করিল গমন 

গিরি বাজার পুরে গিয়া দিল দরশন । 

নারদ বলে শোনরে গিরি তোমার কাছে এসেছি 

তোমার কন্তার যোগ্য পাত্র একটি পেয়েছি ॥ 

গিরি বলে শোন মুনি শোন দিয়া মোন 

বূপে গুণে কেমন পাত্র কহ বিবরণ | 

মুনি বলে শোন গ্রিরি কোন দোষ নাই 

তোমার কন্তার যোগা পাত্র তিনিই নিশ্চয় ॥ 

এইক্পে ঠিক কারয়া মুনি. উপনীত শিবের নিকট 

শিবের নিকটে গিয়া সব করিল বর্ণন। 

শোন বলি ওগো মামা বিলম্ব আর কেন 

বিয়ার সাজে সাজিবে তুমি এখন ॥ 

ভূত প্রেত নিয় সঙ্গে ববধাত্রী চলে রঙ্গে 

দেখে সবে লাগে চমতকার। 

শিব চইল্যাছে বিয়া করতে নারদ চলে সাথে সাথে 

গ্যাখতে আসে নারীগণ সব। 

গ্যাথত্তে আসে গিরিরাণী আউল্যাকেশী আন্নাকালী 

আরও যার যার] রয়। 

তখন দক্ষ বলে হেসে হেসে শোনরে নারদ বলি যে তোরে 

দস্ত লড়া বুড়া জামাই ক্যান? 

এই যদি তোর যোগ্য হয় অযোগ্য তয় কিবা রয় 

যোগ্যাযোগ্য তোর কোন জ্ঞান নাই ? 

তুইত মুনি বেজায় ঠেট। সবকার্ধে বাধাস ল্যাঠা 
এখন ঠ্যালা সামলান দায়। 

এদ্িকেতে দক্ষপুরে স্্ী-আচার করিবার কালে 

নারীগণ সব বলাবলি করে। 



৬০ বাংলার পল্লীগীতি 

(ও সে) কীখাইয়া।, কী দেখিয়্য! সোনার প্রতিমা মাইয়্য। 

ত্রি-লোকের এই বুইড়ার হাতে দিল। 

গৌরীর হবে যখন বয়সকাল বরের আসবে দীর্ঘকাল 
কালরক্ষা ক্যামনে হবে লো॥ 

আবার তালুক মদন উঠবে লাটে বর যাবে যে শ্মশানঘাটে 

লাটের খাজন1 কে যোগাবে লে]? 

(আবার) বাকী পর] মহাল হলে কত লোকে কত বলে 

(আবার) বন্দবন্তের কথ। কেউ বলে লো ॥ 

(আবার) মদ্দন রাজ করবে তমিল, কে করবে তার খাজন। হাসিল 

গৌরীর বয়স রক্ষা ক্যামনে হবে লো? 
(ও তার) কফেতে বুক ঘড়ঘড করে আইছে একটা দরামড়ায় চইডে 

হাইট্যা আইলে যাইত বুড়া মইর্যা | 
(তখন) নারদ মুনি রাইগ্যা কয় শোন বলি মহাশয় 

আবোল তাবোল বল কাকে তোমরা? 

এ যে দেবের দেব মৃত্য শমনকে করে পরাজয় 

কইন্যা বিধবা হইলে কহিও আমায়। 

নীল, গাজন, গম্ভীর! ও গমীর1 পর্বের সাথে সাথেই শেষ হল বাংলার 

চৈত্র-উৎসব তথ] শৈবানুষ্ঠান সে বছরের মতো । 



দ্বিতীস্ত্র পিচ্ছ্ছেদ 

(মছনীব্ন গান 

জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে দেখা যায় চৈত্র বৈশাখ মাসের দিনে সেখানকার 
মেয়েরা তিস্তাবুড়ি (তিস্তানদী )ও লক্ষ্মীর পুজা করছে। তারা৷ তিস্তাবুডি 

বা লক্মমীর নাম দিয়ে একটি মুক্তিতে সি'ছুর লেপে একটা নতুন কাপড় জড়িয়ে 
বেঁধে নিয়ে আসে কোনে! এক গৃহস্থ বাড়িতে, গৃহস্থ বধূরা ৪ মহাভক্তি সহকারে 

এই দেবীকে বসবার জন্য একটি পিঁড়ি পেতে দেয় তাদের পরিচ্ছন্ন উঠানের 

মাঝে । এরপর একটি ছাতা মেলে ধরে ঠাকুরের মাথায়, আর দুঘটি জল ঢেলে 

দেয় শুকনা উঠানের মাঝে । এইবার মেই জলকাদার মধ্যে দেবীর স্থমুখে 

(লক্ষ্মীর ) শুরু হবে নাচের পালা, কাজেই দলের যার৷ যারা নাচিয়ে তারা 

এইবার দেবীর স্থমুখে এগিয়ে এল । বাকী মেয়েরা স্থরু করে দিল গান। 

এগানকেই এ অঞ্চলে নাম দিয়েছে 'মেছেনীর গান” বা "ভেদেই খেলি? । 

প্রকৃতপক্ষে এই তিস্তাবুডির ( লক্ষী ) পুজা শয্তদেবীর পুজ৷ ছাড়া আর কিছুই 
নয়। শঙ্তের বীজ বপন থেকে শষ্য গোলায় তোল! পর্যস্ত বিভিন্ন ধরণের গীতই 

প্রচলিত আছে। এর প্রতিটি গানের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে বনস্পতির 

সঙ্গে একট! সম্পর্ক আছে এর। পূর্ববঙ্গে যেমন “নৈলা” গান বা “মেঘারাণী"র 

গানের গ্রচলন আছে, জলপাইগুড়িতেও তেমনই এই “মেছেনীর গান, 

( লক্ষ্মীর )ও নৃত্য-গীত সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । 

সব চাইতে অপুর্ব হল এই সব নাচিয়ে মেয়েদের পায়ের তাল। 

উঠানটি জলে ভিজে বেশ পিছল হয়ে গেছে । আর মেয়েরা সেই ভিজে 

পিছল মাটির উপর থেকে পা৷ না তুলেই বরফের উপর 91807) করার মতো 
এক এক তালে ছুটি প1 ধাক্কা! দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই নাচের সাথে সাও- 

ভালী, বিশেষ করে তিব্বতীদের নাচের কিছুট। ছাপ লক্ষ্য কর] যায়। মেয়ের] 

কাপড়ের কৌচাটা (শাড়ির এক অংশ) ধরে কুলোয় ধান ঝাড়ার ভঙ্গীতে নাচতে 

নাচতে ঘুরতে থাকে । অস্ততঃপক্ষে পনের কুড়িজন মেয়ে এ গানে অংশগ্রহণ 

করে অথচ আশ্চর্য সকলের গল] যেন একই স্থুরে বাধা, এতটুকু বে-সথরে। হবার 

সম্ভাবনা! নেই। এ প্রথাটি এ অঞ্চলের বহু কালের ব্যাপার, কিন্তু এই উপলক্ষে 

যে-সব গান শোনা যায় তার ভিতরও আদিরসের যথেষ্ট সন্ধান পাওয়া ষায়। 



৬২ বাংলার পল্লীগীতি 

একটি বউ যেন আক্ষেপ করে বলছে, উচ্ছের গাছ তো অনেকই লাগালাম, 

সেই গাছে আমার যে-ননদ্দিনী সে জল দিল, তবুও উচ্ছে আমার উপর প্রসন্ন 

হল না। আমিও গণ্ডা! চারেক তুললাম । শাশুডী লবণ, তেল দিয়ে রাধলেন। 

আমি ঘিয়ে ভাঙ্তলাম। শ্বশুর খেয়ে খুব ভাল বললেন । কিন্তু হায়রে উচ্ছে ! 

আমার জীবন-সবন্ব যে-ম্বামী, তিনি এতে কোনো স্বাদই পেলেন না। 

তাই ভাবছি এখনই উচ্ছে রাধবার হাডিটাকে আছডে ভেঙ্গে ফেলব । কারণ, 

এই উচ্ছেই আমার সঙ্গে শত্রুতা কবেছে 2 | 

করল গডিন্ু সারিগে সারি 

সেও করল! মোর নন্দে ছেকে পানি 

করলা না মোর কে ॥ 

শ্বশুরে দিলেক ঝিকোর ঝাটালি 

ভাঙরে দিলেক ঝাংগতে ওঠেয়া ॥ 

শ্বাশ্ডী তুলে ঢাকিরে চারিক 

হামরা তুলি গণ্ডা চারিক ॥ 

শাশ্ুডী আদ্ে নুনেরে তেলে 

হামরা ওঠা ঘিয়েতে ভাজিয়। ॥ 

শ্বশ্তুরে খালেক সোয়াদ গে পালেক 

শিরের সোয়ামী খালেক 

লোয়াদ না পালেক ॥ 

করলার পাইল ডিকিয়! ভাঙ্গি মারে ॥ 

এ গানটি অতি সাধারণ মনের অতি সাধারণ কথ1। দরিদ্র চাষীবাসী 

মানুষ, তাদের ঘরে পোলাও মাংমের কথ] বা বিশেষ ধরণের কোনো মিষ্টাক্পের 

কথা থাকাটা] সম্ভব নয়। এর মারফতই জলপাইগুডির পল্লী অঞ্চলের কূধি- 

জীবি মান্ষের জীবনযাত্রার মান সেই সঙ্গে তাদের আশা আকাঙ্খার কথাও 

জ্ঞানী ধায়। কিন্তু এই ধরণের গানই সব নয়। এইবার আপনাদের কাছে এই 

প্রসঙ্গে আর একটি গান পরিবেশন করছি; এ গানটির স্বাভাবিক অর্থ হল 

এক, কিন্তু অস্তনিহিত ভাব হল অন্য রকম। 

মনে করুন, একটি বউ যেন তার বাগানের লঙ্কা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে 

বলছে, আমার লঙ্কার গাছগুলো খুব ঘনঘন হয়েছে, তাতে লঙ্কাও হয়েছে 

প্রচুর পরিমাণে, গাছে হাত দেওয়। মাত্রই গাছ ঝুলে পড়ছে, ভাগনে এসে 



মেছেনীর গান ৬৩ 

পান ঝেড়ে দিয়েযাক। ভাগ. নে কোথায় গেছে খবর পাচ্ছি না। কলাপাতা 

নিয়ে এসো তাতে লিখে খবর জানব (আগের দ্বিনে কাগজের পরিবর্তে 

গূর্জপত্র কিংবা কলাপাতায় লেখা হত )। অন্ত সকলের ভাগ্নে যেখানে খুসী 
ধান বুন্থক অথবা অন্য কিছু করুক, কিন্তু আমার ভাগনে আমার এখানে এসে 

ধান বুন্ধক ও তুলুক' £-_ 

মরুচের গাছ কিনা থাগড়। থুগডা 

ফল বিস্তর ধরে। 

হাত বাড়াতে মরুচের গাছ 

হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে ॥ 

( ভাগিনা ধান মারিয়] দে) 

ভাগিনা গেইসে অনেক দৃব 

খবরে নাই পাই । 

আনত পুরস্তির পাত নেখিয়া পেঠাই। 

(ভাগিনা ধান মারিয়। দে) 

সগার ভাগিনা ধান মারে 

আথারে পাথারে 

মোর ভাগিনা ধান মারে 

মোর মন্দির ঘরে ॥ 

কিন্তু উল্লিখিত গানটি মূলত:ই পরকীয়া প্রেমের উপর ভিত্তি করেই রচিত। 
একটি বউ তার ভাগ্নের প্রেমে পড়েছে, সে মুখে কিছুই বলতে পারছে ন1। 

হুঃখ করে আচে ইসারায় বলছে, 'লঙ্কার গাছে যেমন অনেক লঙ্কা হয়েছে 

তেমনি আমারও অনেক গুলে। ছেলে মেয়ে হয়েছে । লঙ্কা গাছগুলিতে এত বেশি 

লঙ্কা হয়েছে যার, জন্য হাত বাড়াবার সাথে সাথেই গাছ আপনি ঝুলে পড়ছে, 

তেমনি আমারও যদিও ছেলে মেয়ে হয়েছে, তবুও ভাগ্নে এসে যদি ডাক দেয় 

তবে আমি তার দিকেই ঝুকে পড়বো । আমার প্রাণের ভাগ্নে কোথায় 

গেছে জান না। কাগজ আন তাকে লিখে দেই আসবার জন্য । অন্ভের 

ভাগৃনে যেখানে খুসী যাক তাতে আমার কিছুমাত্র যায় আসে না, কিন্ত আমার 
ভাগ্নে এসে আমার হৃদয় মনপ্রাণ জুড়ে বসে থাক: । 

শুধু এ গানটি নয়, জলপাইগুড়ির যাবতীয় গানের পর্যালোচনা করলে 

কথাই প্রমাণিত হবে, এখানকার প্রায় মবগানই আদিবাসী সমাজের কাছ 



৬৪ বাংলার পল্লীগীতী 

ঘেঁষা । উল্লিখিত গীতটি এখনও পশ্চিম ব' পূর্ববঙ্গের শ্যামল ভূমিতে এসে 
পৌছায়নি; তা হলে হয়ত দেখা যেত এই গানই বাধারুষ্জের খোলসের 
আড়ালে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটু চেষ্টা করলেই বৌটিকে আয়ান ঘোষ 

পত্বী রাধিক এবং ভাগ্নেকে শ্রীক্কষ্তরূপে বর্ননা করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে 

হবে না। 

এসব দিক থেকে বিচার করলে এক কথায় বলা চলে, জলপাইগুড়ি 

বাংলারই অন্যতম অংশ হলেও এর লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতি এখনও আদিবাসী 

সমাজের কাছ থেকে একেবারে দূরে সরে যেতে পারে নি। 



ততী্ত্র পর্লিচ্ছোদ 

[ হুদুম! ও মেঘারাণীর গান ] 

হুছুম। 

জলপাইগুড়ি প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে অনাবৃষ্টিব সময় মেয়েদের ভিতর বরুণ 

€মেঘ। দেবতার উদ্দেশ্তে এক রকম গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় তাকে 
বলে 'হুদুমী; | 

'হুদুমা” হল বরুণ দেবের গ্রাম্য নাম। এ হল নৃত্য-সম্ঘলিত গীত। নাচ 

সাড়া এ গান হয় না। এ গানের গায়ন বিধি এবং নৃত্যের ভিতর বহু বিধি- 

নিষেধ আরোপিত আছে । 

দেশে যখন অনাবুষ্টি দেখা দেম্স তখন অমাবস্যার নিশীথে কয়েক বাড়ির 

বৌ-ঝিরা একটি মাঠের মাঝে এসে জড়ো হয়। তারপর তার! তাদের বেশ- 
বাস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে, মাথার চুল আলুলায়িত করে সম্পূর্ণ উল 
অবস্থায় দল বেধে গান গাইতে গাইতে এক বাড়িতে গিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে 
সে বাড়ির আলো সব নিভে যায়। বাড়ীতে পুরুষ কেউ থাকলে দূর থেকে, 

এ হুছুমা-দলের আগমন সংবাদ শুনেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। হুতুমা-দলেরা 

মেয়ের] নগ্ন অবস্থায়ই সেই বাড়িতে এসে শুরু করে নৃত্য ও গীত, পরে সেস্থান 

পরিত্যাগ করে গান গাইতে গাইতে গিয়ে উপস্থিত হয় অন্য বাড়িতে । এই 
ভাবে তার! গোট! পাড়াট! প্রদক্ষিণ করে অন্ধকার ফিকে হবার পুর্বেই ফিরে 

চলে যায় যেখানে রেখে এসেছিল তাদের পরিধেয় বন্ত্রাদি । 

এ নৃত্য-গীতের বৈশিষ্ট্য হল কোনো! পুরুষ এমন কি তিন বছরের 
বালকের সামনেও এ নৃত্য প্রদর্শন বা এ গানও গাওয়া চলবে না। এই 

হুছুম! নৃত্য ও গীতের সময় আলো জালাও নিষেধ | যদি কোনো পুরুষ লুকিয়ে 
চুরিয়ে কোনো ভাবে এ নাচ বা গান দেখতে বা শুনতে পায়, তবেই তাক 
পক্ষে এ নাচ বা! গান দেখা ও শোন! সম্ভব৷ 

এ গানের মূল বক্তব্য হল হুম! অর্থাৎ বরুণদেব_-ধিনি হলেন বৃষ্টির 
দেবতা তার কাছে মেয়েদের প্রার্থনা, "এই তাপিত ধরিত্রীকে শীতল কর,। 
কন্ত গানের বাণী নিয়ে আলোচন! করলে হঠাৎ যে-কোনে। লৌকেরই এগান 



৬৬ বাংলার পল্লীগ্নীতি 

গুলিকে £অঙ্সীল অথবা আদিরসাত্মক বলে ভ্রম হওয়া! কিছুমাত্র অসম্ভব 

নয়। কিন্তু এ গানের মূল তত্ব নিয়ে বিচার' করলে শুধু গীতিকারদের 

গানেরই প্রশংসা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুপ্ম মর্মবোধেরও প্রশংসা না করে 

পারাযায় না। 

মেয়ের বলছে, “আমার সমস্ত শরীর শিরশির করছে, কোমরটাও তদ্রুপ, 
এ অবস্থায় কোথায় গেলেইবা বরুণদেবের সাক্ষাৎ পাই? আমার পরিধেয়, 

বস্ত্রখানি পযন্ত এই নিদারুণ গরমে খসে পড়ে যাচ্ছে, হে হুদুমা (বরুণদেব) তুমি 

কোথায় আছ? তোমার জন্তহতে আমি অপেক্ষা করে রয়েছি । আমার 

কোমরট। এখন কট কট. করছে, এর উপর আমার স্বামীও বাডিতে নেই, 

সুতরাং বরুণদেব (যদি এখন আসেন, তা হলে আমার এই তাপিত দেহট। 

শীতল হয়" £_ 

হিল হিলাছে কমরটা মোর 

শির শিরাছে গাও। 

কোঠে কেনা গেলে এলা 

হুুমা দেখা পাও ॥ 

পাটানি খানি পড়েছে খসিয়া 

( হুদুম। দেখা দেওগে আসিয়া ) 

আহসক রে হুদুমা দেওয়া 

( রসিয়। রসিয়া ) 
তোর পদ্দে মুই আছে বসিয়া ॥ 

ডিংসালি ডিংসালি কমরটা। 

তাতেও নাই মোর ভাতারটা, 

কর কি মুই কায়ব৷ কয় 

কোঠ্ঠে গেলে দেখা হয় 

দেখা হলে দেহটা জুড়ায় ॥ 

এখানে নারীগণ হল পৃথিবীর প্রতীক, আর হুদুমা হল উপপতি! গানটির 

হঠাৎ যানে করলে মনে হয়, কোনো নারী যেন তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে 

তার উপপতিকে আহ্বান জানাচ্ছে । কিন্ত গ্রকুত অর্থ হল মানুষের শরীর 

* যেমন শীতল হয় তার প্রাণবল্পভের আলিঙ্গনে, তেমনি হুছুমার ( বরুণদেব ) 

আবির্ভাবেও পৃথিবী শীতল হয়, বন্থন্ধর] হয়ে উঠে উবরা। 

পণ্ডিতগণ হয়ত এর ভিতর অনাধ সংস্কৃতির ছাপ দেখতে পাবেন, কিন্ত 



ছহুম! ৬৭ 

"আশ্চর্ঘ এ প্রথা জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে এখনও প্রচলিত, স্থানীয় 
'অধিবাসীর1 একে অশ্লীল কখনও মনে করেনা । বরং একেও তাদের একটা 

লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই গণ্য করে থাকে । 

মেঘার্রাণীবর ত্রত ও গান 

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ যায় অথচ দেশে এক ফোট! বৃষ্টির নামগন্ধ পথস্ত 

নেই। এমন কি মেঘশুন্ত নির্মল আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ পধস্ত দেখা 

যায় না। অজন্মার হাত থেকে রক্ষা পাবার বুঝি আর কোনো! উপায়ই নেই। 

ঠিক এই বিশেষ মুতে রুষাণ ঘরের মেয়ে ও অল্প বয়সী বৌদের দেখা যায় 
'মেঘারাণীর কুলে নামাতে । 

কুলো, জলঘট প্রভৃতি নিয়ে তার! দলে দলে বেরিয়ে পড়ে । বাড়ি বাড়ি 
ঘুরে গান গায়, কখনও বা ছোটখাট নাচও দেখায়। শেষটায় একঘটি জল 

ঢেলে দেয় উঠানের মাঝে বা ছোনের ঘর থাকলে তার কাঞ্চিতে-__-এ হল 

বৃষ্টির প্রতীক। গান গেয়ে তার! পায় চাল, তেল, সি'ছুর, কখনও ব1 
ছুচারটে পয়সা এবং পান স্থপারী । 

কেউ সাতদিন, কেউ তিন দিনের জন্ট কুলো৷ নামায়। সাধারণতঃ এই 

কুলে৷ বইবার ভার থাকে 'এক মায়ের এক ঝিয়ের” ওপর । কোথাও কোথাও 

বেঙ্গাবেঙ্গির বিয়ে দেওয়ারও রেওয়াজ আছে। গৃহস্থ বাড়িতে এই দল গেলেই 

গৃহলগ্মীরা উলুধ্বনি সহকারে তাদের বরণ করে নেয়, উঠানে পেতে দেয় 

পরিষ্কার পিড়ি। তারাও কুলো, জলঘট, সেই পিড়ির উপর বসিয়ে দিয়ে 

গান জুড়ে দেয় £-- | 

হাদে লো বুন ম্যাঘারাণী, 

হাত পাও ধুইয়্যা ফ্যালাও পানী। 

ছোট ভূইতে চিন্ চিনানী 
বড় ভূইতে হাটুপানী। 
ম্যাঘারানীর ঘরখানি পাথরের মাঝে 

হেই বুপ্টি লামেলে। ঝাকে ঝাকে । 

কাইল্যা ম্যাঘ। ধইল্য। ম্যাঘা বাড়ি আছ নি? 

গোলায় আছে বীজধান বুনাইতে পার নি? 



চে খলার পল্লীগীতি 

এইভাবেই তার] বছরের পর বছর ধরে মেঘারানীর গান গায়, ব্রত করে। 

ব্রত উদ্যাপনের দিন তাদের দেখা যায় কোনো এক খোলা মাঠের মাঝে বসে 

মেঘারাণীর ব্রত করতে। এদের মধ্যে বয়সে যিনি প্রাচীন! তিনিই হন 

দলনেত্রী। এর জন্য পুরোহিতের দরকার হয়ন]। “ক্ষেত্র ব্রতের মতোই দল- 

নেত্রীই মেঘারানীর ত্রতের গল্প করেন। 

ব্রতীর দল হাতে দূর্বা নিয়ে নীরব আগ্রহে, পরম ভক্তি সহকারে 
শুনতে থাকে ব্রত কথা। শেষটায় সাঝবাতি দিয়ে করে 'অনুষ্ঠান সমাপন। 



চতুর্থ পল্সিচ্ছেদ 
ঝুমুর 

বাংলায় ঝুমুর গান সাধারণতঃ গাওয়া হয় রাধাকষ্ণের ঝুলন-যাত্রা 
উপলক্ষ্যে। তাই এর গানগুলিও প্রাধানতঃ রাধাকৃষেের বিরহ-মিলন কথা 
নিয়েই রচিত। কিন্তু পণ্ডিতগণের মতে ঝুমুরের উৎপত্তি হল সীওতালী 
গান থেকে । ছোটনাগপুর, সাওতাল পরগণা জেলায় আদিবাসীদের 

ভিতর মাদল ও বাশীর সঙ্গে এক প্রকারের গীত গাওয়া হয় তার নাম ঝুমুর । 
উত্তরে সাওতাল পরগণা থেকে আরম করে দক্ষিণে ছোটনাগপুর ও পশ্চিমে 
মধ্য প্রদেশের পুর্বভাগ পর্যস্ত আদিবাসী সমাজে এই ঝুমুর গান প্রচলিত | তবে 
সাওতাল জাতির একাংশের মধ্যেই এ গান সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বলে মনে হতে 

পারে। তবে সাওতালী ঝুমুর গানগুলি নিতাস্তই সংক্ষিপ্ত । কিন্ত 
মানভূমের বাংল! ঝুমুর মোটেই সংক্ষিপ্ত তো নয়ই, বরং অনেক যায়গায় দীর্ঘ 

বলেও মনে হতে পারে। বীরভূমের ঝুমুর মানভূমের ঝুমুরেরই অনুরূপ | 

মানভূম আর পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া, বীরভূম বা পশ্চিম বর্ধমানে যে ঝুমুর 

প্রচলিত তার ভিতর পার্থক্য অতি সামান্যই | 

ঈাওতালী ঝুমুর সাধারণতঃ গাওয়] হয় মাদল এযং বাশী সহযোগে একথা 

আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মানভূমের বাংল] ঝুমুরে, বীরভূম, বীকুড়ার মতোই 
খোল, করতালও ব্যবহৃত হয়ে থাকে । অনেক সময় এতে কীর্তনের স্থরও বেশ 

পরিমাণে পাওয়া যায়। 

বাংলার ঝুমুর গান রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথ নিয়ে রচিত হলেও যে 
কোনো! লৌকিক বিষয় নিয়েই ঝুমুর গান রচিত হতে পারে। তবে প্রেম- 
ভালবাপার বিষয়ই এর ভিতর প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। পণ্তিত 

গণের মতে জ্লাওতালী ঝুমুরের প্রেম ও ভালবাসার গীতই বাংলার সীমানায় 
প্রবেশ করে রাধারুফের স্বীয় প্রেমে পরিণতি লাভ করেছে। 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যে-কোনে! লৌকিক বিষয় নিয়েই ঝুমুর গান 
রচিত হতে পারে, স্থত্তরাং এর ভিতর শুধুমাত্র প্রেম ও ভালবাসার কথাই নয়, 
অনেক সময় সামাজিক, রাজনৈতিক খবরাখবরও পাওয়া যায়। ব্যঙ্গগীতিও 
এর থেকে বাদ যায় না। অবশ্ত এই ধরনের গান বেশীর ভাগই মানভূম' 

অঞ্চলেই পাওয়া ষায়। 



ও বাংলার পল্লীগীতি 

ঝুমুর গানকে আমরা মোটামুটি ভাবে ভাদরিরা, সিছুরিয়া ও আধ্যাত্মিক 
এই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। তা ছাড়া কাজের স্থবিধার জন্য আমরা 

আর্দিবাসীদের ঝুমুর ও সাওতালী ঝুমুরকে পৃথক ভাবেও দেখাতে পারি। কিন্তু 

যে-হেতু ঝুমুর গান লোক-কবিদেরই রচনা, এবং এ-গান যখন হয় তখন একত্রেই 

সকলে বসে রস আহরণ করে,সেই হেতু আমর! আর সে চেষ্টা না করে একন্রই 

উপস্থিত করছি। বাংলা ঝুমুর পদ্কর্তাদের ভিতর মানভূম়ের ভবগ্রীতানন্দ, 

গৌরাঙ্গী, রামচরণ ও ভরতের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ'র ছাড়াও 

অনামী পদকর্তাদের সংখা। যে কত তা গুনে শেষ করা সম্ভব নয়। 

মনে করা যাক শ্রীরাধিকা আজ অগ্ুরু-চন্দন দ্রিয়ে সেজেছেন। সোনালী 

পালক্কষের উপর রেশমী শাড়ী পরে গলায় দুলিয়ে কুহ্থম হার, চোখে দিয়ে মায়া- 

অগ্ুন শ্রীরুষ্ণ দরশন আশায় বসে আছেন। এমন মেঘলা যামিনীতে শৃন্ত- 

বিছানায় কেমন করেই বা তিনি রাত কাটাবেন £_ 

'আধারি ভাদর রাতি, দেখিয়! তড়পে ছাতি 

পতি নাহি পালক্কের উপর। 

( সথীরে প্রাণ দহে মদনের শরে )॥ 

একে তো! অবলা বালা দোসরে যৌবন জালা 

কেমনে রহিব শূন্য ঘরে । 
(সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে )॥ 

গুন গুন সহচারী তো-দিগে বিনয় করি 
বাচাও আনিয়া সে নাগরে। 

( সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে ) ॥ 

ঠিক এই ধরণের গান আদিবাসীদের ভিতরও শোন! যায়। কোনো 

যুবতীর প্রাণপতি সেই ভোরে মোরগ ডাকবার সাথে সাথেই টাঙ্গি ঘাড়ে 
নিয়ে পাতার তৈরী বিড়ি টানতে টানতে কাজে চলে গেছে। এখন অনেক 

বেলা হয়েছে, ভাত খাবার সময় হয়েছে এখনও সে ফিরে আসছেনা, কে জানে 

কোথায় গেছে তার প্রাণবধূ ্ 

” টাঙ্গিয়া ঝল্কায় লাগর যাছন্ গো)” 
বাইরলেন কুঁকডী ( মোরগ ) ডাকে 
সোজা গেলেন কুলীর বাটে 

চুটিয়া ফুঁকিয়া গো । 



ঝুমুর ৭১ 

ভাত খাবার বেলা হলা 

এখনো লাগর না আইল 

কোন্ বাটে কেন্দ যাছেন গে] 

মহুল বনে গো। 

মানভূমের পল্লীর মধো থেরিয়া, মাঝি, মাহাতো!, ভূঞা প্রভৃতি যে-সব 

আদিবাসীদের বাস আছে, উল্লিখত গীতটি এ শ্রেণীর কুষাণ কুমারীদের গাইতে 

শোনা যায়। এ-সব গান প্রেম-ভালবাসার গান বলেই পরিচিত। এই 

আদিবালী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছুচারজন অবিবাহিত যুবক থাকে । মাথায় 

তারা বাবড়ী চুল রাখে। বীশী বাজায়। কিশোরীদের সঙ্গে প্রেম করে৷ 

বেড়ায়। এদের বলে 'রসক্যা, “রাসক"? বা “বসিয়া । স্বানীয় লোকে 

কিশোরীদের সঙ্গে রসিয়াদের প্রেষগীতি ক্ষমার চোখে দেখে থাকে। 

.পুর্বোস্ত গানটি যদি আর একটু স্ুুলংস্কত হত ত। হলেই বাংলায় এসে 

শ্রীরুষ্চের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধিকার ক্ষেদোক্তি বলে বর্ণনা করা খুব বেশী অসম্ভব 

কাজ হতনা । 

রাত্রির তৃতীয় যাম প্রায় অতিক্রান্ত । গ্রুরাধিকা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন 

শরীক ণরশন বিনে” । জগৎ সংসার সবই তার কাছে নিরর্৫থক বলে মনে 

হচ্ছে । বাইরে আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে পুর্ণচন্দ্রের 

অরুপণ জ্যোছন1। বন-প্রাস্তর মুখর তয়ে উঠেছে সেই আলোর জোয়ারে । 

কুঞ্জে কুঞ্জে ডেকে উঠলে! কোকিল । কিন্তু সে কী শ্রধু শ্রারাধার মনে ব্যথা 

জাগাবার জন্তই ? এমন ঘে চাদনী রাত সবই কী বিফলে যাবে? স্টার 

প্রাণরধু কি সত্যিই আর আসবে নাঃ 

”ভের সহচরী যায় বিভাবরী 

এলো না কপটের মূল রে! 

কোকিল কুহরে, বিদিছে অস্তরে 

মদন বিরহ শূলরে ॥ 

এলোনা ত্রিভঙ্গ শ্যাম পরাণ আকুল রে ॥ 

সুমধুর স্বরে, ভ্রমর গুঞ্জরে 

কু্ধে চুমি নব ফুল রে। 

স্থধাকর কর অনল প্রথর 
গরল ভেল তাম্থুল রে ॥ 



৭২ বাংলার পল্লীগীতি 

অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক যেমন 

সাপিনী নিল দুকুল রে। 

কণ্টক সমান শয্যা অন্রমান 

দহিছে কুঞ্জ মুল রে॥ 

মরি যার তরে সে মজিল পরে 
পর প্রেমে প্রেমাকুল। | 

ভবপ্রীতা ভণে মানস দর্পনে 

ূ হেরি সে রূপ অতুল ॥ রঃ 

(প্রিরািকার মনের অবস্থা যখন এই রকম, কুস্থম শষ্যা যার কাছে কণ্টক 

শয্যা, কোকিলের ডাঁক কাকের ডাকের মতই কর্কশ রূঢ়, অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক 

দংশন সদৃশ, সখী ললিতা তখন সহজ সরল ভাবে শ্রীরাধিকার মনের এই 
ভাবকে অবলম্বন করে বলতে থাকেন :-- 

বি! ফুলে লিলেক জাতি কুল গে 

পিরীতি হইল শৃল। 

বর্ণ ছিল টাপার কলি 

ভাইবে ভাইবে হলাম কালি 

কালার এ পিরীত আমার 

ডুবাল হুকুল। 

( গে! পিরীতি চৈল শৃল )॥ 

একে আমার জীর্ণ তরী 

তায় চাইপাছেন বংশীধারী 

মাঝখানে লাগায়ে তরী 

ডুবাল দুকুল 

(গে পিরীতি হৈল শূল )॥ 
এই ধরণের গান বীরভূমের ঝুমুরিয়াদের ভিতরও শোনা যায় £__ 

কালার গুণের কথা 

বলবে! তোরে কি তা, 

বলবো কি বল আর তোরে 

জলকে যাই ছল করে, 
যমুনার ওই তীরে 

কলসী কাখে ধীরে ধীরে 



ঝুমুর +৩ 
ননী চোরা নামটি ধরে বেডায় ঘুরে__ 
আবার ও কদম তলীয় চুপটি করে 

বসে থাকে গোপিনীদের বসন হরে । 

কালে! শশী বাজায় বাশী 

সকল কাজে সকাল সাঝে 

প্রাণ আমার হায় হয় উদ্দাসী 

মন বসে না আর ঘরে । 

টাদ পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে । রাত্রি অবসানের আর বড় বেশী বাকী 
নেই। এখনও সেই “নিঠুর কালিয়া” দেখা দ্রিল না__এ যাতন! কি প্রাণে সহ 
হয়? তারতো! এখন জীবন-মরণ সবই সমান । আর একটু পরেইতো পুর্বাকাশে 

লোহিত-ভানুর উদয় হবে, মুখর হয়ে উঠবে বিশ্ব চরাচর। নিক্ষল হল 

শ্ররাধিকার বাসক-সঙ্জা। মনের আক্ষেপে সহচরীদের উপর কঠোর আদেশ 

জাবি করলেন__যদ্দি “নিঠুর কালিয়া, আর কখনও আমার কুঞ্জদধারে আসে 
তাহলে তাকে যেন দূর করে তাড়িয়ে দেওয়। হয়' :__ 

হেরলো সজনী ভেল প্রভাতী 

শীতল সমীরে শিহরে অতি 

দোলে তরুপাত ডাকিছে বিহঙ্গ জানিয়।। 

স্থন্বর সিন্দুর রাশিলে। যেমন, 

হ্যামাঙ্গী বস্তধা সীমস্তে শোভন 

অরুণ কিরণ দিল ঢালিয়। ॥ 

এখনও না এলো কালিয়। 

লম্পট বন মালিয়া ॥ 

সরোবরে যায় কুলবালাগণ, 

নিশা! জাগরণে অলস নয়ন 

চঞ্চল চরণ ঘুম ঘোরে যায় টলিয়!। 

ভ্রমর নিকর মধুপান তরে 
নলিনী কানন অন্বেষণ করে 
গুন্গুন্ স্বরে মন প্রাণ লয় কাড়িয়। ॥ 

অন্তাচলে যায় রজনীরঞুন 

কুমুদিনী করে নীরবে রোদন 

যায় আখি নীরে নিশির শিশির ভাসিয়া। 
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চকোর চকোরী বসি দুঃখ মনে 

চক্রবাক সুখী পিয়ার মিলনে 

পতি দরশনে জাগে কমলিনী হাসিয়া! | 

যাও সভচরী থাক দ্বার দেশে | 

যদ্দি সে কপট আসে নিশা শেষে 

বলিও সরোষে “যাও ভেথা হতে চলিয়া” । 

যায় ভাল তবু থাকে কিছু মান 

নহে প্রতিশোধ করো অপমান 

নহে স্থবিধানে কে ভব গ্রীতা ভাবিয়া ॥ 

/এদ্দিকেতো৷ রাই কমলিনীর এই অবস্থ।। ওদিকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাটাও 

একটু ভাবুন। তিনি আজ রাধার কুঞ্জে আগমন কালে চন্দ্রীবলীর কুঞ্জে গিয়ে 

আটক পডেছেন, আজ আর তার নিস্তার নেই । 
চন্দ্রাোতো কম যায় নী। সেতে৷ বহুদিন আডি পেতে পেতে আজ নিজ 

বাছুপাশে বন্দী করেছে “নিঠর কালিয়াকে । কাজেই তারপক্ষে বল! নিশ্চয়ই. 
আর অসম্ভব নয় £__ 

শ্বামকে রাখিব আদরে হে 

হৃদয় মাঝারে ॥ (ধুঃ) 

হেরি ও মৃখচন্দ 

লোকে বলে ভালোমন্দ 

প্রাণনাথ বিনা আমি যাব কোথা বলরে। 

( সখী) আমি যাব কোথ। বলরে । 

শ্তামকে রাখিব আদরে হে। €ধুঃ) 

কালার এ পিরীতি জ্বাল 

আমার প্রাণে দেয় জাল! 

হৃদয়ের আলা কালারে আনিয়! দেরে । 

( তোরা) কালারে আনিয়া দেরে। 

(সথী )কালারে আনিয়া দেরে। 
শ্তামকে রাখিব আদরে (হে)(ধুঃ)॥ 

শ্রীকষ্জ এবার বেজায় জব হয়েছেন। চন্ত্রাবলীর কাছে অন্ুনয়-বিনদ্র 
' করে কোন ফলই হল না। নিশিষাপন তাকে করতেই হল চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। 

নিশাবসানে অতি ক্রত গিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীরাধিকার কুগ্রদ্থারে 
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গত বিভাবরী নেহারী শ্রতরি 
পরিহরি নব কামিনী 

মাসি রাধা দ্বারে সভয়ে নেহারে-_ 

কাছে বৃন্দ। দ্বার-বাসিনী ॥ 

শররুষ্জ একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে চুপি চুপি এগোতে চেষ্টা করলেন 

রাধাকুঞ্জের দিকে | কিন্তু রাঁধা-সখী বুন্দা তো কম পাত্রী নন। লোক-কবি 

ভবপ্রীতানন্দ এবার শুধু বাংল1 কথা ছেড়ে দিয়ে বাংল ও হিন্দির সংমিশ্রণে 

গীত রচন]। করে শ্রুরুষ্ণকে চোর বলে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন । পাঠকবর্গ 

এইবার একই সঙ্গে ছুটে! জিনিষ লক্ষা করুন। একটা হল লৌক-কবিদের 

রসবোধ ? অন্যদিকে যেহেতু হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলেও ( মধা প্রদেশের পুর্বভাগ 

পর্যন্ত ) ঝুমুর গানের প্রসার রয়েছে, সেইহেতু কবি হিন্দী ভাষাভাষীদের জন্যও 

কিছু কিছু ঝুমুর গান রচনা করেছেন । শোনা যায় ভবপ্রীতানন্দের প্রায় 

অধিকাংশ বাংল! ঝুমুর গানই হিন্দীতে অনগদিত হয়েছে । 

বৃন্দা তে শ্রীকুষ্ণকে বলে বসলেন, “কে বারা এই শেষ রাজে সি'দকাঠি 
হাতে নিয়ে চুরির মতলবে ঘুব্ঘুরু করে বেড়াচ্ছ। তোমার মতলব তো বিশেষ 
ভাল বলে মনে হচ্ছে না। যাও না বাবা যেখানে রাত কাটিয়ে ছিলে 

সেখানেই 1 তুমি বাপু খুব স্থবিধার লোক নও কিন্ত” :-_ 

কৌন্ হো তুম্ নহী কুছ মালুম 

ইধর কহাসে আতে হৌ? 

দ্বার সে মান! চোর সে মানা 

আধ মুখড় দেখলাতে হো | 

হট্ যাও জী বংশীওয়ালে 

কাহাকে অন্দর আতে হো? 

কাহে লাঠি ক্যা সিধ কাঠি 

হাতমে ক্যা দেখলাতে হো ! 

রাই রাজাকে ধন হরণেকে 

চোরি মতলবলাতে হো 

পাত কিয়া! রং পরনারী সংগ 

ভোর হুয়া পর আতে হো; 

পাহিরণ কাল! বরণ ভি কাল 

নখর দাগ দেখলাতে হে। 
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রাত জাগরণ তাকে কারণ 

লাল আখ চমকাতে হো, 

রাতক ডের যান। তেরা 

বেহতর হুকুম যহপাতে হো ! 
ভবগ্রীতাচিত হরিপদ সে প্রীত 

ছুসরে সে কৌ ভূলতে হে। 

শ্ররুষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন, “আমি কেন চোর হতে যাব? আমি খুব ভাল লোক 

গো । হাতে দেখছ এতো] মোহন কাশী, আর এই যে কপালে' সিছুরের দাগ 

দেখছ এ হল দেবী ভগবতীর পুজা করতে গিয়েছিলুম কিনা, তাইতো সি'ছুরের 
দাগ লেগেছে, আর বুকে যে ক্ষত চিহ্ন দেখছ, এ হল দেবী পুজার জন্য পদ্ম 

ফুল তুলতে গির়েছিলুম সেই পদ্মের কাটার ঘায়ে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। 
আর নীল রঙের কাপড় পরেছি কেন এই কথা জিজ্ঞেন করছতো।? তা! দেখ, 

রাতে কাপড়ের রং বাপু ঠিক করে উঠতে পারিনি। সত্যিই ভাই আমি 
চোরও নই বা বদমায়েসও নই, পক্ষান্তরে তোমার সথী শ্রীরাধিকারই একাস্ত 

অনগগত ভক্ত £-_ 

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল । 

চিনিলেন। সহচরী আমি রাধার প্রহরী 

দ্বারে থাকি ধরে অসি ঢাল 

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥ 

পি'দকাটি নয় রূপসী করেতে মোহন বাশী 

রাধা নামে সাধা সদাকাল 

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল। 

করিতে দেবীর পুজন করি কমল চয়ন 

( তাই )কাটাদাগ হৃদয়ে বিশাল 

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥ 

পুজে ছিলাম ভগবতী তাহার প্রসাদে দূতী 

সিঁদুর কজ্জলে মাখা ভাল 

মোরে চোর বল কি জগ্জাল। 

অভিসারে নীল বাস আধারে নহেকে! প্রকাশ 

তাই পথ ভূলে এমন বেহাল 

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥ 
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ভবপ্রীতানন্দ ভনে, খেলে হৃদি বুন্দাবনে 
তাই কাটাদাগ হৃদয়ে বিশাল। 

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। বুন্দাদূতী যদিবা কোনো রকমে ভিতরে যাবার 
অঙ্ুমতি দিল তার বাক-চাতুখে মুগ্ধ হয়ে, কিন্তু শ্রীরাধার সেই ধনুকভাঙা 
পণ, 'কালোবদন আর হেরবো নাগো?। 

শ্রীকষ্ণচ অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, নিজের দোষ স্থালনের জন্য অনেক 

কাহিনীর অবতারণা! করলেন, কিন্তু না শ্ররাধা সেই যে মুখ ফিরিয়ে রইলেন 

আর এদিকে ফিরেও তাকালেন না 

বেচারী শ্রুকুষ্জ! মনের দুঃখে ফিরে গিয়ে সখা স্ববলের কাছে প্রকাশ 

করতে শুরু করলেন তার মনোবেদনা £__ 

বধুর লাগি পরাণ রাখা দায় 

( সখী) বধুর লাগি পরাণ রাখা দায়। 

দেইখ্যেছি তায় পথে ঘাটে জল আনিতে পুকুর ঘাটে 

দেইখ্যে আমার হিয়া মাঝে 
জল বরিষায়। 

( সখী ) বধুর লাগি পরাণ রাখা দায় ॥ 
হেরি ও মুখ চন্দ লোকে বলে ভালো মন্দ 

আমি বলি বরাত মন্দ 

নাহি যদি পাই। 

( সখী ) বধুর লাগি পরাণ রাখ দায় ॥ 

আর এ্দকে ?) লোক-কবি কি শুধু শ্রিরুষ্ণেরই মনোবেদনা প্রকাশ করে 

ক্ষান্ত হবে? শ্রীরাধা অভিমান করতে পারেন তার প্রাণ-বধুর উপর, কিন্ত 

তাই বলেতো। আর রাগ করতে পারেন না। রাগ আর অভিমান এক জিনিষ 

নয়। তা নইলে এর পরদিনই ষমুনার ঘাটে জল আনতে গিয়ে শ্রারাধাকে 

বলতে শুনব কেন? 

অর্বাইতে যমুনার জলে শ্রীরাধা সখীরে বলে 
ৃ তরুতলে কালিয়। দাড়ায় (গো) 

একাকী সে যাব যমুনায়। (ধুঃ) 
দেখিলে যুবতী নাঁরী শ্যাম বাজায় বীশুরী 

আখি ঠারি রমণী ভূলায় (গে ) 
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সেই ভ্রমর কালিয়া নারী ফুলে জড়াইয়! 

অধর চুমিয়া মধু খায় গে 

একাকী সে যাব যমুনায় । (ধুঃ) 

এই ধরণের একটি সাওতালা ও বাংলার সংমিশ্রণে রচিত ঝুমুর গানের 
সন্ধান পাওয়া যায়। পাহাড়ী মেয়ের দল চলেছে ঝরণায় জল আনতে। 

এগানটিও একটু পরিশুদ্ধ করে নিলেই একে শ্রীরাধিকার সথীসম্থ জল আনতে 

যাওয়ার কথ! বলে চালিয়ে দেওয়া খুব বেশী অসম্ভব হত না £ 

“ পাহার কেটে আসে জল 

চল মাঝিয়ান জলকে চল 

ঝরণা বহে ঝুকু ঝুকু রে-_ 

ঝরণ। বহে ঝুরু ঝুরু রে। 

মন্থয়। গাছের ফুল ডগাতে 

চাদ উঠেছে পাহাড় কেট্যে 

তুল্যেছে ওই মাতাপ মেয়ের 

দেখ্যে কাজল ভূরুরে। 

মাতাল মেয়ের কাজল আকা তুরু । 

ধীরে ধীরে চলে মাঝিয়ান 

বনে বনে খুজি তাহার পুতি 

মাঝিন বলে, মাঝিন বলে, 

আগুয়ান, আগুয়ান, 

ংল। মেয়ের দলে 

নাচের তালে তালে 

নেশায় বিভোর হয়ে 

ঢলে পড়ে রে 

( তার ) ঢলে পড়ে, ঢলে পড়ে, 

ঢলে পড়েরে। 

বাংলায় একট! চপিত প্রবাদ আছে, “বেদে চেনে সাপের হা”। শ্রুরঞ্ও 

কি বুঝতে পারেন নি যে শ্রীরাধাও ঠিক তারই মত মনে মনে জলে পুড়ে 
মরছেন। তারও অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে শ্রীকষ্চ দরশন আশে'। 
হয়ত এ কারণেই তিনিও আড়ি পেতেছিলেন যমুনার ঘাটের কোনে। এক 



ঝুমুর শন 

নিভৃত কোণে । ঝোপের আড়াল থেকে শ্রীরাধিকাকে দেখেই তার পক্ষে 
বলে ওঠা কিছুমাত্র অসম্ভব নয় £_ 

কত গরবে চলেরে ধনী 

যখন শীতে সিনানে যায়, 

মনে হয় বুকট] বিছায়ে দি 

ধনী পা দিয়ে যাক তায়। 

মাথায় কলসী, কলশী কাকে 

এ ঘুরোয ঘুর্যে চাইতে থাকে 
ঘটল বিবম দায়। 

যাকে এক কথায় বলে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ । 

শ্রীরাধা বুঝেছেন, শ্রুকুষ্ণ সত্যই তার বিহনে শোকাতুর__এদিকে তার 
নিজের অবস্থাও তখৈবচ। ম্থৃতরাং এক্ষেত্রে তিনি আর কিইব1] করতে 

পারেন? তাই হয়ত সখী ললিতার কাছে বলতে শুনি তার মনের বেদন!। 

লোক-কবি ভবপ্রীতানন্দ অতি সহজেই এই অসহনীয় পরিবেশের সমাপ্ধি 

ঘটিয়ে আমাদের মনোরঞুন করবার চেষ্ট। পেলেন £-_ 

+ রাধ। রাধ! নাম ধরে বাশী ডাকে প্রেমভরে 

ফুল শরে হিয়1 বি'ধিল মদ্দন গো, 

ফুল শরে হিয়া বিধিল মদন, 
কি করিবে কুল লাজ পাই যদি রসরাজ 

হৃর্দ মাঝে তারে ধরিব যতনে গে। | 

কহে রাধা উতৎকনণ্ঠিত! চল ত্বরা ও ললিতা 

ভব্প্রীতা ভাবে সে নীল রতনে গো ॥ 

রাধা-কৃষ্ণের বিরহ-্মিলন কথা, তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটন। নিয়েই যে 

অধিকাংশ ঝুমুর, বিশেষ করে বীরভূম ও বীকুড়ার গানগুলি রচিত একথা 
পুর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু মানভূম অঞ্চলে প্রচলিত বাংল! ঝুমুর গানে 

এ ছাড়াও জনসাধারণের দৈনন্দিন স্থখ-ছুঃখের কথা রাষ্ত্রিক ও সামাজিক খবরা- 

খবরও পাবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন ( ১৯৩৯_-১৯৪৫ থুঃ অঃ) সারা 

ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে যুদ্ধের অবশ্বস্তাবী পরিণতি হিসাবে 

মানভূমের জনসাধারণও কম অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। কাজেই যুদ্ধের হিড়িকে 

যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিষেরই অভাব ঘটতে লাগল, তখন মানভূমের 



ডি বাংলার পল্লীগীতি 

লোক-কবির দলও ঝুমুর গানের স্থরে শোনাতে শুরু করল তাদের হুঃখ ছুর্দশার 

কাহিনী £__ 

সঘনে ছাড়ে নিঃশ্বাস ঘটিল কি সর্বনাশ 
উপায় হার! হইল মমিন। 

কেমনে কাটিবে এবার দিন (হে)॥ 

( মনে মনে ভাবিছে মমিন )1/ 

যদি বলে দিব স্থৃতা দাম শুনে ধরে মাথা 

হিসাব করিলে মূলে হীন (হে)। 

টুপি, লুঙ্গি, জুতা, ছাতা সে সকল গেল কোথ। 
ক্তার 'কটা"র বন্ধ করিল সরকার। 

ভরত বলে সে পাওয়ার কি থাকে চিরকাল (হে )॥ 

শুধু কি সরকারী অব্যবস্থা? হ্্খোর মহাজনের অত্যাচারে দেশের চাষী- 
বাসী মানুষেরও দুর্দশার একশেষ | চালের অভাবে, ক্ষুধার তাড়নায় ধানের জন্য 

মহাজনের বাড়ি ঘুরে ঘুরে হন্যে হয়ে পড়ে তারা £__ 

' এ বৎসর ভাত্র আশ্বিনে, ধণ না দেয় মহাজনে 

হেন আকাল না দেখি নয়নে । 

জীবন ন] যায় রে ধরা, টাকায় চাল পাচ সের! 

ঘুরে মরি চালের কারণে // 
দ্রিনে ধদি চাল পায়, উপাস থাকি সন্ধ্যায় 

ভখে নিদ্রা না আসে নয়নে, 

কেমনে বাচিবে প্রাণ, টাকায় তিন সের ধান 

তনু ক্ষীণ অন্নের বিহনে ॥ 

কিন্তু যার! ধনবান, বিষম তাদের মনগুমান 

দিবসে তার] দেখে নয়নে । 

েঁড়ি স্থদে টাক দিব, স্থদ্দে মূলে ধান লিৰ 

যে দরে বিকাবে অগ্রহায়ণে ॥ 

মহাজনের বাসায়, যদি বা খাতক যায় 

বসিতে না বলে কোন জনে। 

তথাপি খাতকগণ, হয়ে দুঃখিত মন 

বসে থাকে মলিন বদনে ॥ 



মুর ৮১ 
কি কারণে মোর ঘরে, আসিতেছে বারে বারে 

ডাকাতি করিবে লয় মনে । 

সার। দিন কেটে যায়, সবে নিরানন্দ কায় 

ঘরে আসে বেলা অবসানে ॥ 

কোনে! রকমে কোনোদিন এক বেলা) কোনে। দিন বা প্রায় উপোস দিয়ে 

অতি কষ্টে যদিও হৈমন্তিক ধানের মুখ দেখল কৃষাণকুল, কিন্তু এ দিকে শুরু 

হল মড়ক। লোক খাছ্যাভাবে অখাগ্য খেয়ে রোগ বাধায়। ঘরে ঘরে উঠলে! 

কান্নার রোল। তার] গিয়ে আবার হাত পাতল মহাজনের কাছে । কোনে! 

কোনো মহাজন “্মাজ নয় কাল” বলে ঘোরাতে লাগল। কেউ কেউ স্পষ্ট 

কে বলে দিল, “ওনব হবে না বাপু”। মানভূমের এই দুর্দশার দিনে 

লোক-কবি তাদের দুঃখের কাহিনী শোনাতে লাগল দেশবাসীর কাছে এই 
ঝুমুরের স্থরেই গান বেধে £- 

রবি শশ্ত মব হইল, তা; পরে বরষ। কমিল (হে), 

ধান্য মরে জলের বিহনে। 

একে ঞণ নাহি পায়, লোকে করে হায় হায় 

মারামারি হয় জলের কারণে ॥ , 

(প্রাণ বাচিবে কেমনে) 

দেবতা৷ বৃষ্টি করিল, ধান্ সকল বাচিল (হে) 
কিন্ত রোগ লেগে গেল ধানে। 

না দেখি কোন উপায়, গাছি পুড়ে নেমে যায় 

আনন্দ না আর আসে কারও মনে ॥ 

' কেহ সাগসিঝা খায়, কেহ কেহ মণ্ড খায় (হে) 

রক্তহীন অন্রের বিহনে । 

কর্দ গু দলী জনারি, মাড়য়। গড়া মগবিরি 
সকল ফুরাল উদর পুরণে ॥ 

কোন মহাজন কয়, কাল আপিবে এ সময় (হে) 
পরান যায় ততক্ষণে (হে)। 

তথাপি ন] দেয় ধান, বরং করে অপমান 

ধিক্ ধিক ধনহীন জনে | 
পেট ভরিলে আনন্দ, না ভরিলে নিরানন্দ (হে) 

ধিক ধিক্ তাহার জীবনে । 



৮২ বাংলার পল্লীগীতি 

এমন শ্াম। পুজায় সবে নিরানন্দ কায় 

উৎসাহ না আসে আর কার মনে ॥ 

অল্প ধনে ধনী যারা, ভুলে যায় চিন্তামণি (হে) 

কান হয়ে থাকিতে নয়নে । 

সন তেরশ উনপঞ্চাশ সালে এই কথা ভরত" বলে 

নিজ দুঃখ জানায় গোবিন্দ চরণে ॥ ূ 

এই গানটি লক্ষ্য করলেই আমাদের পুর্ব বক্তব্য অতি পরিষ্কার বলে 

মনে হবে। অর্থাৎ ঝুমুর গান পশ্চিমবঙ্গে শুধু মাত্র শ্রীকষ্ণের পর্বদিন 

উপলক্ষ্যে গত এবং তার বিষয়েই রচিত হলেও, ঝুমুরের খনি মানভূমে 

কিন্তু তা নয়। ঝুমুর গান এবং এর হুর হল সাওতালী চলতি একটি 

গানের স্থুর ও শ্রেণী মাত্র। কাজেই যে-কোনো দিন এমন কি কালীপুজার 

দিনেও হতে বাধা নেই । আর তা! ছাড়া এই সব গান শুধু অবসর বিনোদনের 

জন্যই স্থই নয়। এর ভিতর বাংলার সামাজিক ইতিহাসও খুঁজে পাওয়। যায়। 

সত্য বলতে কি এই লোকসংগীতের মধ্যেই তো লুকিয়ে রয়েছে বাংলার 

খাটি ইতিহাস_-যার উপর কারে! হাত নেই। তেরশ উনপঞ্চাশ ও পঞ্চাশ 

সালে বাংলার মহাঁ-ছুভিক্ষের কথা ধার1 এখনও ভোলেননি তারা বিন] দ্বিধায় 

এ গীতটিকে অন্ততঃ তাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপকরণ বলে ধরে নিতে 

পারেন। 

আমর] পরিচ্ছেদের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি মানভূমে সি'ছুরিয়াও 

ভাদরিয়! ঝুমুর ছাড়াও আধ্যাত্মিক ঝুমুরেরও কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। 

কাঁরণ অধ্যাত্ববাদের বনিয়াদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় সমাজ। 

তাই ভারতীয় নিরক্ষর লোক-কবির মুখেও অধ্যাত্মবাদের কথ] শোন যায়। 

ঝুমুর গাঁয়করা বিশেষ করে মানভূমের ঝুমুর গায়করাও তাদের গানের মধ্যে 

অধ্যাত্মবাঁদ্ প্রচার করতে কন্থুর করেনি। তাই মানভূমের লোক-কবি 

অতি সহজেই বলতে সক্ষম হয়েছে, “পৃথিবীতে এসেছ তে। ছুদিনের জন্য । 

একটু বুঝেনুঝে চলো, নইলে কালের পাকচন্রে নিস্তার পাবে না” ₹_ 
দহের মাছ ন। পড় ভাই ডাঙ্গালে 

সাতার দিছ ভবজলে / 

যদি হবে ইল! পুটি 

যেতে হবে গুটি গুটি, 



ঝুমুর ৮৩ 

ঘুরাই থুরাই মারবে ঘুন-জালে (হে) 

সাতার দ্িছ ভব জলে ॥ 

যদি হবে রুই কাতল। 

ঘুচাও মনের মাতল। 

অনস্ত কই রাখ পদতলে, 

সাতার দ্রিছ ভব জলে ॥ 

শুধু কি তাই? 'জীবনপ্রদদীপের তেল আর কতটুকু? সে তো দেখতে 
দেখতে শেষ হয়ে যাবে । এখনও কি ছুনিয়ার যা কিছু দেখবার তা দেখতে 

পারলি না? 

“াঁচস্তাপথে আযু তৈল 

ঝরি ঝরি শেষ হৈল 

দেখবি মন ভবের ঘানি 

চক্ষেতে ঢাকনি ॥ 

মানভূমে পুর্বোলিখিত ঝুমুর গান ছাড়াও কিছু কিছু ব্যঙ্গ গীতিরও সন্ধান 

পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মনে করা যাক যেন কোনে! একটি লোক গেছে 

দোকানে । গিয়ে বলছে, "এই সব জিনিষ দাও, কিন্তু দাম দেব মাত্র নয় 

€ দেবনা ) পয়স] মাল্জ” £-_ 

“অনেক জিনিষ লিব, পয়সা পয়স। দাষ দিব হে 

হিসাবেতে নয় পয়সা লিবে গনি / 
হয়্যে তুমি সাবধান, শুন আগে পেত্যে কান, 

অন্য মন না কর আপনি ॥ 

কতগু দলী জনারী, মাড়ূয়া, মৃগ, মুস্থরী 

রাহেড়, বুট, বাটল1 আর । 

যাও গম, জার। বিরি, রমা, কুরতী, খাসারী 
একে একে দাও হে দোকানদার ॥ 

নারিকেল লাচি তেল, লাল সাদ। মাটি তেল 

নিম ভেলা কুন্থম বরড়া। 

লইব ফুল্পন তেল, ওজনে নাকর ভেল 

লইব বাদাম রেড়ী জার? ॥ 
নং নং রা চে 



৮৪ বাংলার পল্লীগীতি 

অমর শঙ্ঘের পাতা, পল্মকাষ্ঠ চাই চিরত। 

হাফিং আদি দাও হে দোকানী । 

কতই লইব আর, বাড়িয়ে যাবে বিস্তর 

রহিত করিল ভরত অজ্ঞানে ॥ 

পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আধুনিক যুবকগণ যে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভগ্রী 

পরিত্যাগ করে স্ত্রীর কথায় ওঠ বসা করে, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে আাবাল্োর 

বাসভূমি পরিত্যাগ করে নিজের স্থখের জন্য চলে যায় দূরে, মানভৃমের লোক- 

কবির কণ্ঠে এই নব্যশিক্ষার প্রতিও বিদ্রুপ ধ্বনি শোনা যায়: 
শুন শুন বন্ধুগণ, মোর এই নিবেদন 

কলিযুগের মাহিত্ম। 

যিনি হন মাতা পিতা, তাহার না মানে কথা 

মহামায়ার মাহিত্বম ॥ 

ভাই বন্ধু পরিহ্াঁরি, যায় তারা দেশ ছাড়ি 
জন্মদাতা চিনে না তখন। 

যার উদরে জন্ম নিল, তখন তারে না চিনিল 

নারীর কথায় চলেন ॥ 



পঞ্ওম পল্লিল্ছেদ 

“জারি” কথার অর্থ হল ক্রন্দন। পূর্ববঙ্গের মমমনপিংহ জেলায় জারি গানের 

খুব প্রচলন রয়েছে। তবে এ গান সাধারণতঃ মৃসলমান সমাজের ভিতরই 
সর্বাধিক প্রচলিত । কারবাল! প্রান্তরের শহীদ হাসান-হোসেনের বীরত্ব এবং 

সাকিনার বিলাপ নিয়েই এ গানের আখ্যায়িক রচিত। কাশেমের শোকে 

সাকিনার বিলাপ বা ক্রন্দন থেকেই এই গানের উৎপত্তি বলে ধরা হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে জারি গানের কোনে সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের 

বগুড়া জেলায় জারি গান বলে যে-গানের প্রচলন দেখা যায় তার ভিতর 

অন্যান্য প্রসঙ্গই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । যেমন পুর্ববঙ্গে জোলার জারি” বলে 

ধে-জারির প্রচলন আছে তার ভিতর শুধু রঙ্গরসের কথাই থাকে-__কাশেম- 
সাকিন বা কারবালা! প্রাস্থরের সকরুণ কাহিনী কিছুই থাকে না। 

বগুড়ার .জারিও তাই; এর ভিতর অনেক সময় অনেক কাহিনীর মাধামে 

চিন্তামূলক প্রশ্নও উত্থাপন কর হয়-_-আসরেই তার মীমাংস৷ হয়। 
জারি গানের দলের প্রধান গায়ককে বলে বয়াতী_-আর সাঙ্গো- 

পাঙগোদের বলে “দোহার*_যাদের কাজ মূল গায়কের স্থরে স্থর মিলিয়ে গান 
গাওয়া। প্রসঙ্গতঃ বগুড়ায় প্রচলিত একটি জারির কথা উল্লেখ করা চলে । 

গোল হয়ে আসর বসেছে । দোহারবুন্দ ভূগ-ডূগি, খঞ্জনী সহকারে 
এক্যতান শুরু করেছে। মুল গায়ক হাতে চামর নিয়ে এসে আপরবন্বনা, 

দিগ্বন্দনা, সভাবন্দনা, দেববন্দনা শেষ করে গান শুরু করে £__ 

আমার গান শুনে প্রাণ বাচেনা ভাই 

ও মোর ছাবেরউদ্দীন বলিছে তাই 

কোথা যায়ে গানের জোগাড় পাই। 

আমার মনে বড় বাঞ্। ছিলো 

গায়ান গায়ে সাধ মিটাই ! 
দুই হাতে দুই খপ্তরী বাজাই ॥ 

ওন্তাদ আমার আকবর আলী ভাই 

তিনি ত ভেঙ্গে বলে নাই ( আ-আ-হা-হ1) 

একট] জাগার পুরুষ জলে নামিল 

সে যেড়ুব দিয়ে কন্া হোলো 
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সাগর এসে তারে ধরে নিল, 

ওরে বারে। বছরের মধ্যে নারীর 

তিনটে সন্তান তার হোলে। ॥ 

ফিরে নারী সেই ঘাঁটে এলো। 

সেই ঘাটে না৷ এসে নারী আবার পুরুষ হইল ॥ 

সে যে পুরুষ হয়ে গ্যাশে চলে যায় 

তাহার মনে বলে হায়রে হায় 

কী না করতে আর বাঁকীনা হয়॥ 
ওরে আমি পুরুষ হয়ে নামলাম জলে 

কন্তা হয়ে উঠ্লাম নায়, 

বারে! বছর করলাম বাণিজ্য সদাই 
সেওত বয়াতী সৎ সমন্দ নয় 
বয়াতী বলেন চাদ সভায় ॥ 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি পূর্ববঙ্গের জারিগান কাশেম-সাকিনার খেদ 

তথা কারবালা প্রান্তরের মর্মম্পশ্শা কাহিনী নিয়ে রচিত। মহরম উপলক্ষ্যেই 
এগুলি বেশী মাত্রায় শোন! যায়_-বিশে্ষতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে। 

এখানেও এ গানের দলে একজন থাকে মূলগায়ক চলতি কথায় বলে বয়াতী, 

বাদবাকী সবাই দোহার । বয়াতী গানের প্রথমট] বলে যায়, দোহারর। 

তার পাদপুরণ করে । কখনও বা দ্বৈতভাবেও গীত হয়, কখনও একক 
ভাবেও হয়। 

ঘোরতর সংগ্রাম চলেছে একদিকে বীরবর ইমাম হোসন, অপর দিকে 

দামাস্কাসের অধিপতি এজিদের সঙ্গে । ধু ধু করে বিশাল মরুভূমি, তৃষ্ণায় 

বুকের ছাতি ফেটে যায় হোসেনের দলের সকলের । যুদ্ধে নিহত হল হোসেন 

পক্ষীয় প্রায় সকল যোদ্ধাই। এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্তেই ঘনিয়ে এল হোসেনের 
আদরের ছুলালী ছাঁকিনা (সাকিনা)র বিবাহ তার ভ্রাতুষ্পুত্র কাশেমের সাথে। 
কিন্ত হরিষে বিষাদ । বিয়ের দিন ভোরেই দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেজে গেল 
সাকিনার ঃ 

নিশি প্রভাত কালে কুকিল ডাকে 

ওরে ছাকিনাঁ- 
এ বেশে আর ঘুমাইও ন। 

মাজদরিয়ায় ডুবলো! সাধের লাল ভিজ্াখান] ॥ 



জারি ৮৭ 

আমি ঘুমের ঘোরে স্বপন দেহি 
বিছানার পর নাহের সোনা, 

গলার হার খসিয়! পড়ে 

বিধির এ কী কারখান। ॥ 

( এ-আহায় আ) 

আর ডাকিস নাকাল কুকিল 

তমালের ডালে, 

ঘুমে ছিলি, ছিলি নিরলে 

ডাক দিয়া ক্যান শোকের অনল 

দিলি জবালাইয়ে । 

আমার একগুণাগুণ জলছে ত্রিগুণ 

নিব্রাণ (নির্বাণ ) অয়ন। জলে গ্যালে 

প্রাণপতি মোর গ্যাছে ছেড়ে 

বসস্তের কালে। 

জানাই এই নিবেদন হে নিরগ্ন 

তোমারই দরবারে, 

(তুমি) ভালবেসে দস্তি কর যারে, 

মহীলীল। প্রকাশিল এই বংশের পরে । 

তুমি কেউরে হাসাঁও কেউরে কাদাও 

কেউরে ভাসা ও ভাব সাগরে 

বিয়ার রাতে মরছে পতি, কোন্ বা বিচারে ॥ 

অধীন মোছলেম বলে অসীম লীলা, 

বিধির এ লীলা কে বুঝতে পারে? 

কিন্তু ভবিতব্য খগ্ডান গেলনা । নির্দিষ্ট দিনেই বিবাহ হয়ে গেল কাশেম 

সাঁকিনার। কিন্তু এ পর্যন্তই; তাদের আর বেশীক্ষণ ভোগ করতে হলন! 

বিবাহের সেই স্থখের বাসর । বাইরে অশ্ব প্রস্তত, কাশেম তৈরী হয়ে নিল 

রণক্ষেত্রে যাবার জন্য । বিদায় চাইল সগ্য-বিবাহিত যুবতী স্থন্দরী স্ত্রী 

সাকিনার কাছে। কিন্তু সেকি পারে এ হেন মুহুর্তে তার স্বামীকে এ মৃত্যুর 

মুখে ঠেলে দিতে? জারি গায়কদল অতি অপুর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে 
তাদের গানের মাধ্যমে এই সকরুণ ছবিটি £-- 
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সাকিন ( বয়াতী ) £-_বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে ক্যান আকিঞ্চন 

হে প্রাণনাথ, আর আমায় কান্দাইও না। 

হে অনাথিনী কইর্যা মোরে বিবাহ বাসরে 

কোন্ প্রাণে প্রাণনাথ চইল্যাছ সমরে। 
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও ন1) ॥ 

কাশেম (দোহার) $_-হে মহ] কর্তব্যের তরে ওরে ছাকিনা 

চইল্যাছি এ ঘোর সমরে কাইন্দোন! কাইন্দোনা | 

সাকিন। £__হে যাইওন| যাইওনা নাথ আমারে ছাড়িয়া 
যদি যুদ্ধে বাইতে ছিল সাধ ক্যান কইরল্যা বিয় 

(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও না) ॥ 

কাশেম £__হো। পানি বিনা শিশুগণে ভূইগ্য! ভূইগ্যা মরে 

ক্যামনে দেখিয়া উভ]1 থাকিব শিবিরে হে। 

সাকিন £__হে উদয় অস্ত একই সাথে কে দেইখ্যাছে কোথার 

বিয়ার ঘরে স্ত্রী রাইখ্যা সোয়ামী যুদ্ধে যায় 
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও না) ॥ 

কাশেম £- হো রণে যদি না যাই প্রিয়া ভাপরের দিনে 
ক্যামনে গ্যাথাব মুখ বাবাজী ( আব্বাজন ) সামুনে। 

সাকিন £-__হে যাওছে বীরেক্দ্র কান্দে রাত্র মধ্য কালে 
ডুবাও হে এজিদের নাম ছেরাদেরি জলে 
(হে প্রাণনাথ অর আমায় কান্দাইও না)। 

হাসান £-_হো হয়ত আর দেখ হবে হাসরের দিনে * 
বিরহ বিচ্ছেদ জাল নাহি গো যেখানে (হে)। 

সাকিনা £__হে তুমি যথা দাসী তথা জেন গো নিচ্চয় 
আসমুদ্র সীমাময় ঘোষিবে ধরায় 
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইওন] )॥ 

নবপরিণীতা। স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে কাশেম চলে গেল যুদ্ধে। করতে হল 

ঘোরতর সংগ্রান। কিন্তু বিধাতার অমোঘ নির্দেশে প্রাণ হারাতে হল তাকে। 

কাশেমের প্রভূভক্ত শ্বেত অশ্ব ফিরে এল তার মৃতদেহ নিয়ে। শিবিরে 
শিবিরে উঠল মহা কান্নার রোল । ডুকরে কেঁদে উঠল সাকিনা, সগ্চ বিবাহিতা 
রাজনন্দিনীর মর্মম্পশী কামায় বিষাদাচ্ছন্্ হয়ে উঠল সমবেত জনমগ্লী £__ 

হারে ও আমার প্রাণনাথ 
এস এম এস প্রাণ হৃদি বাসরে। 



জারি ৮৪৯ 

কে রডিলে। সোনার তন্থ গে 

হা হা খুন খারাবী আবিহিরে ॥ 

এস এস গে! পিয়। এসেছি পান পিভিয়া 

বুকে বিদ্ধ বিষের চিত দেখহ লজরে, 

(হারে) অঘোর ঘোরে ঘুম দিল গে। 
পাকিনা লো তোর ঘরে, 

এস এস ওগো বর, 

ধন্ত আমার বাসর ঘর, 

আমিও লইব শয্য। তোমারি ধারে। 

দাড়াও দাড়াও নাথ গো। 

আমি রত্ত' চেলি লই পরে 
(হারে ও আমার-.-..*ত, ) 

এস তবে প্রেয়পী চল বাসরে বসি 

রক্ত জবার শধ্যা পাতি গাঢ় তিমিরে । 

নিবিড়ে ঘুমাব হে গে। 

বাসী বিয়ার হাসরে, 

( তারে ও আমার ) 

ওকি এত সকালে সত্য সত্য ঘুমালে 

চক্ষু চাইয়া] দেখ নাথ এই খঞ্জরে, 

(আরে) হানিছে মোর সখ নিদ্র। গো! 

হা হা সাকিনা লো তোর ঘরে। 

সাকিনার বিলাপধ্বনিও এক সময় স্তিম্ত হয়ে আসে । জারি গানের 

্বাসরে বিরাজ করতে থাকে নীরব গাভীধ। এই সময় বয়াতী আর 

দোহারর1 পভাভরঙ্গ করে এই বলে £ 

বয়াতী: সভা] কইর্যা বইছুন যত হিন্দু মোছলমান 

আমাগর লক্ষ সেলাম সভার বিগ্যমান | 

দোহার ১ বাজে জয়ের বাজনা বাজে । 

বয়াতী £ সাগর আলী ডাক দিয়া কয় নাগর আলী ভাই 
সাঙ্গ অইল জারির পা বিদায় অবার চাই । 

দোহার; বাজে জয়ের বাজন। বাজে । 

আসেলাম-আলেকুম ॥ 



নত বাংলার পলীগীতি 

জারি গান প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের গান হলেও পুর্ববঙ্গের কোনো 

কোনো জেলায় “হিন্দুর জারি” বলে এক রকম জারি গানের প্রচলন আছে। 

হিন্দুর জারি যে শুধুমাত্র হিন্দুরাই গায় তা নয়__-এর অর্থ হল-_এই জারি 
গানের বিষয়বস্ত সবই হিন্দু সমাজের বিষয় নিয়ে রচিত। এর স্থর কিন্তু 

খাটি জারির স্থুরই, তবে বিষয়বস্তূতে বীধা বাঁধি কিছু নেই। নমুন! স্বরূপ 
একটি হিন্দুর জারি গানের কথা ধরা যাক। এখানে আসরে এসে প্রথমেই 

'কোরাস+ বা সম্মিলিত গান ধরে দোহারবুন্দ, তাকে বলা হয “ধুয়া” । এই 

ধুয়ার পরে দলের একজন ধরে গান, তারপর আরেকজন, মাঝে মাঝে 

দৌহারর] ধবে ধুয়_এই ভাবেই একট] গান শেষ হয় £_- 

দোহার বন্দ; ও পিয়াল বনের পাখী 

কাইল আসিব বইল্যা গ্যালা৷ আমায় দিয়! ফাকি। 

১ম গায়ক £ আমি পেরথমে বন্দনা করি, শিক্ষা গুরুর পায় 

গুরু ভক্তিতে বিগ্যালীভ জানিবা নিশ্চয় | 

২য় গায়ক: আমার গুরু কেনারাম বালা জলিরপারে ঘর 

হের কাছেতে আমার খণ থাকবে জীবন ভর। 

৩য় গায়ক : হের পরে বন্দন| করি দেবী সরস্বতী 
ধার দৌলাতে ছ্যাশ বিদ্যাশে জারি গাহেন করি। 

দোহারগণ ঃ ও পিয়াল বনের পাখী 

কাইল আনমিব1 বইল্য1 গ্যাল। আমায় দিয়] ফাকি । 

কোনে কোনো অঞ্চলে আবার অন্ক ভাবেও গান গাওয়া হয়ে থাকে। 

সেখানে মূল গায়ক একটি একটি করে কথা বলে যায়, আর তার কথ] শেষ 

হতে না হতেই দোহারর] ধরে ধুয়া। এইভাবেই চলতে থাকে গানখানির 

শেষ পযন্ত £-- 

মূল গায়ক (বয়াতী)£ গুণের ননদ লো 

পাখী ডাকে বৌ কথা কও । 

দোভারবুন্দ : পাখী ডাকে বৌ কথা কওলে ননদী 

পাখী ডাকে বৌ কথা কও। 

বয়াতী £ আমি পেরথমে বন্দনা করি 
ব্রাঙ্মণেরি পাও, 

এঁ লুচিমণ্ডার গন্ধ পাইলে 
পাহাড় তাইঙ্গা। ধাও। 



দোহার £ 

বয়াতী £ 

জারি ৯১ 

গুণের ননদ লো 

চাউল কাডাইতে দোসর পাইলাম না ২) 
আমি তারপরে বন্দন! করি বোষ্টমেরি পাও 

(এ) দধি চিড়ার গন্ধ পাইলে বিল সাতরাইয়া ধাও 
দোহার £ 

বয়াতী £ 

দোভার £ 

বয়াতী £ 

দোহার £ 

বয়াতী £ 

গুণের ননদ লে! 

পাখী ডাকে বৌ কথা কও । (২) 
আমি তারপরে বন্দনা করি বড় বড় পান 

অন্তায় যদি বলেন কিছু কাইট্য। দিমু কান। 

পাখী ডাকে (২) 

আমি তারপরে বন্দনা করি বড় বাতের শীষা 
অন্যায় ধদি বলিম কিছু এ ব্যাটা তেখর পিশ1। 

পাখী ভাকে "০০৮, (২) 

আমি তার পরে বন্দন। করি মাইয়্য! মাইন্ষের পাও 

(এ )যার দৌলতে চত্তির মাসে ছাতু চিড়া খাও। 

পোহার £ 

বয়াতী £ 

দোহার 

বয়াতী ঃ 

দোহার £ 

বয়াতী 2 

পাখী ডাকে বে কথা কও (২) 

আমি তারপরে বন্দনা করি টিনের ঘরের কোন! 

অন্ঠায় যদ্দি বলিস কিছু খাবি টার, ঘোঁড়ার চোন।। 
গুণের ননদ লো 

চাউল কাড়াইতে দোসর পাইলাম ন। (২) 

আমি তার পরে বন্দন1? করি বড় বড় স্থুপারী 

অন্যায় যদি বলিস কিছু তয় বাইগ্যানী তোর হাশুড়ী 
গুণের ননদ লে।"*-****, (২) 

আমি তার পরে বন্দনা করি পার্বতীর পাও 

(এই) হার! রাত্তির জারি গাইয়া কালাইন্যা ভাত খাও। 

দোহার 2 

মূল £ 

দোহার £ 

মূল গায়ক £ 

দোহার £ 

আহ বেশ বেশ। 

আমার এ গানের তারিফ করে কেডা? 

এঁ ক্যাকাউল্লার মায় 

(ও) তাই নাস্তার থামার ঠেইল্য। থুইয় 

বাতাসহ্ায় মোর গায় । 

আহা বেশ বেশ। 



ন্ট পলিচ্ছেদ 

শ্াপান 

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি থেকেই পশ্চিম বাংলার রাট় অঞ্চলে, বিশেষ করে 

কাটোয় মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখা যায়, বেদেবেদেনীর। পূর্ববঙ্গের বেদে 

বেদেনীদের মতোই সাপের কাপি মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপখেলা 

দেখিয়ে বেড়ায় আর সঙ্গে সঙ্গে গায় গান। তাদের এই সব গানের(অধিকাংখই 

পূর্ববঙ্গের বেদেদের মতো বেহুলা লক্ষীন্দরের কাহিনী নিয়ে রচিত পার্থক্যের 

মধ্যে পূর্ববঙ্গ জলের দেশ তাই বেদের! এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি, এ গী' 

ছেডে আরেক গায়ে যাতায়াত করে নৌকার সাহায্যে, আর রাঢ় অঞ্চলের 

বেদেবেদেনীর! যাতায়াত করে পায়ে হেটে, এক গায়ে খেল দেখিয়ে আরেক 

গায়ের পানে ধাওয়া] করে। নী 

কোনো বাড়িতে গিয়ে তার। পূর্ববঙ্গের বেদেনীদের মতোই আস্তে আস্তে 

সাপের ঝাপির ঢাকন] খুলে দেয়, আর ফোম করে তার ভিতর থেকে বের 

হয়ে আসে এক একটা ভীষণ আরুতির সাপ। সাপের সামনে হাত নাড়িয়ে 

বলতে থাকে 2 

“লাচ্ লাচ মা কাল ভোজঙ্গিনী” 
তারপর দু চারটে চিত্তাকর্ষক খেল! দেখাবার পরই তুবড়ী বাশী অথবা বিষম 

ঢাকী নামক বাগ্যয্ত্রের সঙ্গে শুরু করে গান। এ গানও সেই সর্পদেবী 

মনসার সঙ্গে টা সদ্রাগরের বিরাদ নিয়েই রচিত-_যা বাংলার এক প্রান্ত 

থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে । এখানেও দেখুন লক্ষীন্দরকে 

সাপে দংশন করবার পর বেলার অবস্থা £__ 

বেউলে। কেঁদোনা কেদোন। (রে) 

কাদলে ন'খায় পাবেন] । 

নোহার আচীর, নোহার পীচীর 

নোঙার বাপর ঘর, 

বেউলে। কেঁদোন! রে- 

এর সঙ্গে যানভূমে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে যে মনসার গান হয় তার 

বেশ তুলনা করা চলে। 



ঝাপাশ ৯৩ 

মানভূমের ঘরোয়া উৎসবের মধ্যে বোধ হয় সব চাইতে বেশী ধূমধাম ভয় 
এই মনসা পুজায়। এ-দিনেও সারা রাত জাগবার পালা আসে গৃহস্থের 

কাছে। তারাও মা মনসাকে তৃপ্ত রাখবার জন্ত সার রাঁত জেগে, প্রহরে 

প্রহরে তার কাছে হাস, পায়র1 ইত্যাদি বলি দেয়। কখনও বা স্থুর, তাল, 

লয় সংযোগে গান করে দেবীর সম্মুথে। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 'ভাসান” এবং 

পূর্ববঙ্গের 'রয়ানী, গানের হুবছ মিল খুঁজে পাবেন। এখানেও সেই একই 
কথা-_লক্ষীন্দরকে সাপে কামড়াবার পর নেনুলার বিলাপ £-_ 

আমি কেন এলাম লোহার বাসরে 

আসিয়ে হারাইলাম বর লখিন্দরে | 

খেদে কহে চিন্তামণি, 

বালাথণ্ড কপালিনী, 

দংশিল কাল ভূজঙ্গিণী 
প্রাণ গেলবে। 

আমি কেন এলান লোহার বাপরে ॥ 

এই একই জিনিস পশ্চিমবঙ্গের ভাসান গানেও শোনা যায় আরও মর্মম্পশী 

ভাবে £-- 

মা মনসার সঙ্গে বাদে চাদ সদাগর | 

সাতালী পর্বতে তোলে নোহার বাসর ঘর ॥ 

সোনার নখিন্দর বর বেউলে। সোনার কনে। 

দারুণ মনলার কোপ এড়াবে কেমনে ॥ 

তবুও না ডরে চাদ ঠেতাল বাড়ি হাতে। 

বিশালাকরণী বেঁজি ময়ূর নিয়ে সাথে ॥ 

আর নোহার বাসর ঘরের লামনে দাড়াইয়ে রয়। 

চোখ ঘুরিয়ে সাবধানে ইদিক উদ্দিক চায় ॥ 

বিষম বিধির নেখা কেমনে খণ্ডাবে। 

বিষহরির সঙ্গে বাদে কে ভবে বাচিবে । 
দারুণ বিয়ের রাতি দ্বারণ জননী । 

চারিধারে মায়! পেতে দিলেন আপুনি ॥ 

তবে সুর্য ভোবে, চাদ ভোবে, ডোবে গগন তারা । 

বৈ-ঝঙ্কার আকাশ ফাটে পড়ে জলের ধার 
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বেজি পালায়, ময়ূর পালায়, পালায় দ্বারের দ্বারী। 
তখন নাগের সিংহাসনে বসে হাসেন বিষহরি ॥ 

বেহুল! মর! পতির দেহ নিয়ে ভেসে চলেছে অনির্দিষ্টের পথে । নে পথের 

বর্ণনা আরও করুণ আরও মণ্মম্পর্শী 
উ্থাল পাতাল জল গাঙ্গুড়ী কল্ কল্ 

হাঙ্গর, ভাঙ্গর, বোয়াল লদ। মারে ঘাইরে। 

কলার ভেলায় বেউলে। সতী 

কোলে লিয়ে মরাপতি 

টেউ-এ ঢেউ-এ ভেম্সে চলে 

প্রাণে ডর লাই রে॥ 

অনেক সময় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ঝাপান গানেও ঠিক এই 
ম্ুরটিই শোন যায় £_ 

আহা গে! সোনার পদ্ম 

, জলে যায় ভেসে 

মরি হায়রে । 

কত ঘাট পার হল কত শত দেশে 

মগ হায় রে। 

তবে নারকেল ভাঙ্গ। হাসল হাঁটি 

মহামায়ার ঠাই 

মরি হায়রে। 

বিষহরি জগৎগৌরী মায়ের গুণ গাই 
মরি হায় রে। 

মরাপতি কোলে নিয়ে 

হেথায় আসে সতী 

মরি হায় রে। 

বলে আমি তোমার চরণ দাসী 

জীয়াও আমার পতি 

মরি হায় রে॥ 

অবশ্ত আধুনিক ঝাপান গায়করা শুধু মাত্র দেবী মাহাত্ম্য শুনিয়েই 
তাদের বক্তব্য শেষ করতে চায়না। আজ তাদের গানেও 'মানভূমের টুন্থ ₹, 

গানের মতোই রাজনৈতিক কথাও স্থান পেয়েছে। বর্ধমানের কাটোয়। 



ঝাপান ৯৫ 

অঞ্চলের কোনো এক ঝাপান গাইয়ের মুখ থেকে শুনতে পাই দেশের বর্তমান 
রাষ্ট্রনেতাদের বিরুদ্ধে তাঁদের মনোবিক্ষোভ £- 

আহা যাই বলিহারী 

গ্যাশেতে আইল বান্দা 
মাথায় খাদির টোগী। 

রাজ। মোদের বড়াই ভালো 
ছিল ধলে। হল কালো 

গরীবের রক্ত কাড়িল। 

দিন ছুপুরে টাকা চুরি 

রাজার আমার বেয়াই কতো 

পুলিশ পণ্টন শত শত, 

দ্যাশের ধান ছিল যতো 

কাড়লে করে চাতুরী 
আহা! যাই বলিহারী। 

এ সব গানের রচয়িত1 সকলেই গীয়ের নিরক্ষর, চাধীবাসী মানুষ। তাই 
তাঁদের কাব্যে ব্যাকরণ দোষ থাকতে পারে, থাকতে পারে কবিত্ব শক্তির 

অভাব, কিন্তু তাদের বক্তব্য ম্পষ্ট। তাই তাদের কথাও সত্যিকারের 

গণগাথা | নিরক্ষর মূক জনসাধারণের তারাই হল মুখপান্র। 

জলের দেশ পুর্ববঙ্গ | ৰর্ধার দিনে ঘাটমাঠ সব জলে জলময়। দূরে দূরে এক 

এক খানা' বাড়ি মনে হয় সাগরের বুকে বুঝি ছোট ছোট এক একটি দ্বীপ। 

রাতে অন্ধকার নেমে এলে এ সব বাড়ির জালানো আলোক রশ্মিকে দূর থেকে 
মনে হয় বুঝিবা এক একটি বাতিঘর (18 110056)| বর্ধার দিনে যখন 

পুরুষের! সব বাইরে চলে গেছে ধান কাটতে কিংবা পাট কাটতে, বাড়ির 

বৌ-বিরা ব্যস্ত পাট তোল! (পাটের খ্বাশ ছাড়ানো ) নিয়ে, এমন সময় দূরে 
ৰেদে-বেদেনীর নৌক1 থেকে হাঁক আসে,_ছাপ (সাপ) খাল! গ্ভাখবেন 

নি মা-ঠাইরণরা__বড় বড় বালো৷ (ভাল ) বালো হাপের খেলা_। 
গৃহস্থরা সজাগ হয়ে ওঠে বেদেনীদের চিরপরিচিত সবরের ডাকে। 

তারাও হাতের কাজ ফেলে রেখে উন্মুখ হয়ে থাকে বেদেনীদের সাপ খেলা 
দেখবার জন্ত। বেদেনীরাও কম নয়। তারাও এক বাড়ির ঘাটে নৌকা 
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লাগিয়েই সাপের বাপি মাথায় নিয়ে নেমে আসে পাড়ে। তারপর মাথা, 
থেকে ঝাঁপি বাড়ির উঠানের উপর নামাতে নামাতেই গান ধরে বসে £- 

হাপ (সাপ) খেলা দেখবি যদি 

আয়লো সোন। বউ 

তাপ খেলা দেখবি'ষদি আয়। 

(আবার) হাপে যহন ফণ। ধরে 

আলকাত্রার মায় চিকৃরাইয়্যা মরে 

মোড়াইতে মোড়াইতে হাপ গদে (গর্ত) চইল্য। যায় 
লে! সোনা বউ-। । 

এর পর শুরু করে গান, সঙ্গে সঙ্গে চলে সাপ খেলা দেখানো । জাতি, 

কেউটে, চন্দ্রচুড, ছুধরাজ, লাউডগা, সিলিন্দে, কালনাগ ইত্যাদি কত রকমের 

সাপ যেথাঁকে ওদের ঝাপির মধ্যে! এই সাপই তাদের দোসর, এই সাপই 

তাদের ব্যবসায়ের পু'জী। কাজেই একে এরা খাতিরও করে কম নয়। 

এই বেদে বেদেনীদের জীবনযাত্রী প্রণালীও বিচিত্র ধরণের। নৌকাতেই 

এর! কাটায় বারটা মাস। এর] ভাতিতে না হিন্দু নামুসলমান। এদের 

দলে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব জাতিরই লোক থাকে ; তা হলেও মা মনসার 

উপর ভক্তি কিন্ত অসীম। অনেক নৌকার ভিতরই (বড় গোছের 
নৌকা হলে) মা মনসার মৃত্তি থাকে, তার কাছে দৈনিক ধৃপ-ধূনা দেওয়া হয়। 
মানত করে ভোগ দেয়। এর] এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলাফেরা করে 

অনেকগুলি নৌক1 একত্রে । কোনে। গঞ্জে এসে ভীড়ে তাদের বহর, তারপর 
সেখান থেকে নিজেদের ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা বা! কোষ নৌকায় করে তার! 

বেরিয়ে পরে গায়ের উদ্দেশ্তে । শ্রাবণ মাম বিশেষ করে পুর্ববঙ্গবাসীদের কাছে 
ম| মনসার মাস, কাজেই এ সময় তার কথা ও গানের খুবই মান্যি। একথা 

জানে বেদেনীরা, তাই তার] ধরে সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন “বেউল 
লখীন্দরের” কথা £-- 

এইন। শাবণ মাসে ঘন বৃষ্টি পড়ে, 

ক্যামন কইরা থাকবোলো আমি 

অন্ধকার ঘরে । 

(বিধির কী হইল?) 

(আর) সোনার বরণ নখাইরে আমার 

বরণ হইলে। কালো, 
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কি না সাপে দংশিল তারে 

তাই আমারে বলে! 

(বিধির কী হইলে1)। 

(আবার) কাইল হইম্যাছে নখাইর বিয়া 

মালীর মুকুট দিয়া, 

ক্যামন কইর্যা যাবলো আমি 

মালী পাড়া দিয়া 

(বিধির কী হইলে1)। 

( আবার) কাইল হইয়যাছে বেউলার বিয়। 

বাইন্যার সিন্দুর দিয়, 

(হারে) ক্যামন কইর্য] যাবলো আমি 

বাইন্া পাড়। দিয় 

(বিধির কী হইলো )। 

বেদেনীর গান জমে উঠেছে । শুধু সেই বাড়ির লোকই নয়, আশ- 
পাশের বাড়ি থেকেও এসে জুটেছে গান শুনতে, সাপের খেলা দেখতে । 

বেদেনী খালি গলায় শুধু মাত্র বা হাত দিয়ে মাটিতে চাপড় মারছে, আর ডান 

হাত খানাকে মুগ্িবদ্ধ অবস্থাযস সাপের মুখের কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে, 
থা-খা-খা-বক্ষিলারে (কৃপণ) খা, গাইঠে পয়সা বাইন্ক্যা যে না দেয় তাঁর চক্ষু 
উপড়াইয়। খা-+। বলে আর হাত ঘুরিয়ে বিচিত্র স্থরে গান ধরে। সাপ, 
বাবাজী ও ফণ। বিস্তার করে কখনও হেলে দুলে কখনও বা! যতটা সম্ভব খাড়া 
হয়ে কসরৎ দেখায়। বেদেনী গেয়ে চলে £-- 

চান্দ রাজা তুমার অগে। কেমুন তর ঘর? 

কেমুন তর কারিগরে বানাইল বাসর । 

তুমার মনে নাই কী রাজ! ব্ষহরির ভর ? 
(হায় বিষহরির দোয়। )। 

স্থজন দেখ কান্দে এ যে সোনার বেন্থুলা, 

কাইন্দ্যা! কাইন্দ্য। পদ্মের চৌক্ষু হইছে ফুল ফুলা, 

মনসার কানে কে গো দিছে সোয়া স্যার তুলা! 
(হায় বিষহরির দোয়1 )। 

কান্দে রাজা, কান্দে পরজা, কান্দে সন্কা 
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আলগোছে বইস্ত। পত্ধী, ফ্যালায় চৌক্ষের পানী, 
কান্দে রাজা, চান্দ আর মন্ক1 জননী | 

(হায় বিষহরির দোয়। )। 

পুর্ববঙ্গে একটা সংস্কার আছে লখীন্দরের মৃত্যু শুনলে তার পুনর্জন্ম ও 
শুনতে হয়, তা না হলে নাকি দোষ হয়। কাজেই বেদেনী এ পর্যন্ত 

গেয়ে চুপ করলেই শ্রোতৃমগ্ুলী-বিশেষ করে নারী মহল থেকে ঘন ঘন তাগিদ 
'আসে, “জীয়ান গাঁও বাইছ্ানী, | “জীয়ান” অর্থে পুনর্জন্ম । “বাইগ্যানী” তা 

জানে। তাই এবার বিদায়ের আশায় গৃহলক্্রীদের কাছে ঠাত পাতে। 
পায় চাল, পয়সা । কেউ কেউ দু একট] ক্ষেতের তরকারীও দেয় | তবে 

চাল ও পয়সাই বেশী। বেদেনী এবার খেলা সাঙ্গ করবার জন্য লখাইর 
পুনর্জন্ম গাইতে থাকে £__ | 

চান্দ রাজার দাপট গ্যাল বাতাসে মিশিষা। 

(হায় বিষহরির দোয়া )। 

বেউলা সতী কান্দে শোন আলু থালু হইয়্যা 

(হায় বিষহরির দোয়া )। 

কালনাগিনী খাইল আজি সোনার লখাইরে 

(হায় বিষহরির দোয়া) । 

সোনার অঙ্গ ভাসাইল গাঙ্গুনীর নীরে 
(হায় বিষহরির দোয়া )। 

তাহার দোয়ায় হর্ষ ওঠে পুবের আকাশে 

(হায় বিষহরির দোয়] )। 

পরাণ পাইয়্যা ভেলায় বইস্তা লখাই দেখ হাসে 

( হায় বি্ষহরির দোয়। )। 



অপ্ত্ম পব্রিচ্ছ্হোদ 

ভাুগান ও প্রত 

ভাত্র মাসের প্রথম দিন হতে শুরু করে সংক্রান্তি পর্যস্ত দেখা যায়, পশ্চিম 

বাংলার সীমান্তবর্তী £অঞ্চণ থেকে আরম্ভ করে বীরভূম, বাকুড়া, বর্ধমান ও 
মানভূমের মেয়েরা যার যার নিজের বাড়িতে “ভাদলী” বা ভ্রেশ্বরী দেবীর 

একটি মাটির মৃ্তি স্থাপন করে, তাকে তারা অনেকটা টুথ দেবীর মতোই 
কখনও কন্তান্সেহে, কখনও বা জননীভাবে পুজ1 করে থাঁকে। তার হুমুখে 
তার! নাচে, গান গায় এবং প্রতিদিন পুজাও দিয়ে থাকে । এই ভদ্রেশ্বরী 
বা! ভাছু পরব” মূলতঃ বর্ধ-উৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়। 

ভাছু পুজা সম্পর্কে যে কিংবদস্তীটি প্রচলিত আছে তা হল মানভূম 

অঞ্চলের 'পঞ্চকোট? জেলার কাশীপুর রাজ্যের রাজার ভদ্বেশ্বরী নামে এক 

স্ন্দরী কথ্া ছিল। ভড্রেশ্বরীর বয়স বাড়ে, কিন্তু বর আর পাওয়া যায় না। 
শেষটায় একদিন অনৃঢ়! অবস্থায়ই ভত্রেশ্বরী প্রাণত্যাগ করে। কাশীপুর-রাজ 
কন্যাশোকে প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। সেই বছরই তিনি তার প্রিয়তমা 

কন্তার নাম চিরদিনের জন্য লোকের মনে বীচিয়ে রাখবার জন্য একটি ব্রত 

উদ্যাপন করলেন। এবং জননাধারণের মধ্যে এই ব্রত প্রচার করবার জন্থ 

বিশেষ উদ্যোগী হলেন। জনসাধারণও ভদ্রেশ্বরীর এই নিদারুণ দুঃখজনক 

মৃত্যুর জন্য ব্যথিত হয়েই ছিল, কাজেই তারাও সাগ্রতেই রা্প্রস্তাব গ্রহণ 
করল এবং তখন থেকেই প্রতিবছর ভাত্রমাসে ভত্রেশ্বরী বা ভাদুমূত্তি গড়িয়ে 
পুজা করতে থাকে । তারা.জানে, ভাছু ছিলেন অবিবাহিতা, কাজেই তার 

বিয়ে দেওয়াটাই বড় কথা। তাই এই গানের মধ্যে ভাছুর বিবাহ-সংগীতই 

মুখ্য হয়ে দাড়িয়েছে । 

ভান্র মাসের পয়লা! তারিখে হল ভাছুর আগমনী । মেয়ের৷ ভাছু বা 

ভত্রেশ্বরী দেবীকে বেদীর উপর স্থাপন করে সর করে গাইতে আর্ত 

করল £__ 

আজি ভাছুর আগমনে 

কী আনন্দ হয় গো মোদের পরাণে, 
(ভাছর আগমনে)। 



টি বাংলার পল্লীগীতি 

মোরা সারা রাতি করব পুজা গো 

ফুল দিব, ফুল দিব গে! চরণে 

(ভাছুর আগমনে)। 

এর পর প্রতিদিন চলে ভাছুর প্রশস্তি ও তাকে নিয়ে নানারকমের গান ॥ 

কখনও বলতে থাকে £__ 

আমার ঘরকে ভাছু এলেন 

কুথাকে বসাব? 

পিয়াল গাছের তলায় 

বেদী আসন সাজাব। (অ-গ) 

না-না, না-না, না-না, 

আমার মোনার ভাছ কোলে তুলে 

সোহাগে লাচাব। 

ভাছুর লেগে সাধের মোয়া ল'ড়ু বেধেছি, 

আচল-ভর। কড় কড়া ক্দমা রেখেছি । 

ভাছু খাবে, কড় কড়া 

মোতির ধাতে আওয়াজ দিবে 

কুটুর কুটুর মড়মড়া। 
কখনও ব1 ভাছুর রূপ বর্ণনা! করতে বসে বলতে থাকে £_- 

আমার ভাছু চলেছেন লাচ্যে লাচ্যে, 

(পায়ে) ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ঝুম্ঃ ঝুম্ ঝুম্ 
নেপুর বাজে, 

(অ-গ) আমার ভাছুর উপের কিবা কথ, 

চারিদিকে তার আলোর ছট1-_ 

বিশ্বলোকের চোখ-ঢুলানী, 
ইন্দর-লোকের মন-ভূলানী । 

্রেস্তা-বিষ্ট, শিব-নারদের 

ধন্দ লাগে মনের মাঝে। 

ভাছুগান কখনও শুধুমাত্র গীত, কখনও বা নৃত্যগীত সহযোগেও হয়ে 

খাকে। বিশেষ করে পশ্চিমবজের রাট়ের প্রানস্তবর্তা অঞ্চলে বীকুড়া-বিষুঃপুরে 
যে-সব ভাছুগানের দল আছে, সেখানে অনেক সময় ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে 

নাচ এবং গান শোনাবার ব্যবস্থা আছে। 



ভাছগান ও পরব ১০১ 

এই ভাবে গোটা ভাব্র মাসভর ভাছুকে পুজা করবার পর সংক্রান্তির 
'দিনে ভাছু বা ভব্রেশ্বরী দেবী মৃতির বিসর্জনের দিন মেয়েরা সব ভাছুর মৃতি 
মাথায় করে চলে নদীর ঘাটের দিকে । এই সময় টুম্ব ব্রতের মতোই 
একপক্ষীয় গিন্নী অপর বাড়ীর গিম্নীর ভাছুর সঙ্গে সংগীত মারফতই চালাম্ম 

বাদ-প্রতিবাদ। অনেকট1 কবির লড়াইএর মতে1। এই সমস্ত গানের মধ্যে 

অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক খবরাখবরও পাওয়] যায় ; ক্রমান্থয়ে 

'সে-বিষয়ে আলোচন। কর] যাচ্ছে। 

ভান্র সংক্রান্তির দিন । মেয়ের! সারামাস ভাছুর পুজা করেছে । তারা 

এসেছে তাঁকে বিদায় দিতে । মেয়েরা নদীর ঘাটে ভাছুকে নামিয়ে রেখে 

গান শুরু করে দেয় £__ 

বিদায় দ্রিতে মন সরেন। ভাছু তোমারে । 

নিচ্চয় যদি যাবি গে। ভাছু, 

ভূলিসনা আমারে । 

যাচ্ছ যদি ভাছুমণিঃ 

কেদে নাকে। মনোমোহিনী, 
আর বচ্ছর থাকি যদি ভাছু-__ 

আনিবৰ তোমারে । 

আর কেদোনা, ধৈর্য ধরো-_ 

মাসিক প্রণাম গ্রহণ করো, 

কী করিবি, যেতেই হবে ভাছু__ 

বিধাতার নিয়ম রে | 

ভাছু ঠাকুরানী যেন তাদের অনুঢা কন্তাটি। তাই সে যেন শ্বশুরবাড়ি 
যাবার সময় কান্নাকাটি শুরু করেছে দেখে মেয়েরা সবাই তাকে সাস্বন। দিচ্ছে । 
এর সঙ্গে বাঙালীর আগমনী ও বিজয়া সংগীতের অপুর্ব মিল রয়েছে । 

লোকগীতির বৈশিষ্ট্য এইখানেই । লোক-কবির! এখানে দেবতার লীলাখেল। 

বর্ণনা করে, তাদের জীবনের কাহিনীও বর্ণন। করে, কিস্ত তার ভিতর দেবস্ 
আরোপ না করে, সেই দেব বা দেবীকে তাদেরই ঘরের লোক-_-পরমাত্মীয় 
বলে বর্ণনা করে। তাই বিজয়! সংগীতে প্রকাশ পায় বাৎসল্যরস। ভাছু 

এবং টুহ্থ গানেও জননী বা ভগ্মীদের সেই স্বভাবন্থলভ স্সেহেরই সন্ধান মেলে । 

মানভূমের ভাছুগানে অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু রাজনৈতিক 

কথাবার্তাও ঢুকে.পড়েছে। মানভূমের নিরক্ষর পল্লীবালার! ঠিক টুন্ছ গানের 



১০২ ংলার পল্লীগীতি 

মতোই ভাছু গান মারফত বলছে : “ভাদু, তুমি তো প্রতি বছরই চড়ক 
ঘুরোচ্ছ। তোমার এ আবর্তনের পাকে পড়ে আমরাঁও ঘুরে মরছি। 

আমর! তো! তোমার একান্ত অনুগত ছাঁড়। আর কী বলব বলে1? কিস্তূএতে 

যে আমাদের জীবন কোন্ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে কেজানে? আমরা 

নেহাতই হাবাগোবা, তাইতে। বিন] প্রতিবাদেই তোমার সকল বিধানই 
মাথা পেতে নিচ্ছি? ১-- 

ভাছুধন চড়ক ঘুরাল্যো, ূ 
ঘুরছি ফি-সন পাকে পাকে ঠহর না মিলে । 
যা খুসী তা বল তুমি, তড়াক্ বলি ই, ) 
(আমরা) ডুবেছি কী, ডুবতে বাকী 

কেনই জানিনা । 

'রাখ, ধরম; “রাখ, ধরম? বলে চেঁচা করাল্যেক 

কী যে হবেকৃ্, কে বলবেক্-_লাগোল না মিলে, 

আধ পাগ.ল। পায়ে মোদের 

আস্ত ডুবাল্যে | 

গানের ভিতর এই ধরনের রাজনীতি-ঘে'ষা কথা বীকুড়া, বীরভূমের ভাছু 

গানের ভিতরও পাওয়া যায়। সেখানে নিরক্ষর পল্লীবালারা তাদের 
ব্যক্তিগত জীবনের স্থখ-ছুঃখের কথা, রাজনীতির কোনে খবরাখবর না! 

রেখেও, আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে ১-_ 

ও সোহাগী ননদিনী, নীলাম্বরি পরবি? 

খোঁপায় সাধের গেঁদা-ফুলের পেরজাপতি ধরবি ? 

হায়-হায়-হারে পরনে নাই টেনা, 
ভাম্থর ঠাকুর আঙ্গনেতে ছি'ড়া-কাথাট? দেন] ॥ 

সরম ধরম রইবে কুথায় বিবির হাটে যাঁব-__ 
কন্ডোলেতে নাইন দিয়ে চাল মাগিয়ে খাব ॥ 

কনডোলেতে চাল নাইরে, 

কপালে মার ঝাঁট। 

পথের পাশে মানুষ মরে 

কুকুর-বিড়াল-পাঠা ॥ 

দিনের সাথে সাথে সমাজের সর্বনিয় তলার মানুষের মনেও রাজনৈতিক 

চেতনা জেগেছে, এ কথ! অন্বীকার করবার উপায় নেই একথা ঠিক, কিন্ত 



ভাদুগান ও পরব টি 

তাই বলে পুরুলিয়া! মানভূমের মেয়েরা তাদের আদরিণী ভাদকে আগের 
চাইতে কিছু মাত্র অন্য চোখে দ্বেখেনা। তাই এখনও প্রতি বৎসর ভাত 

মামভর তাদের গাইতে শোন। যায়? 

রাজকুমারী ভাছু আমার ছুঃখের মর্ম জানে না। 

শ্রকালো দুধেরি গলা আ মরি কাচা মোনা। 

হেদে যাব, পোর্দার আনব গড়িয়ে দেব পিংহীমন, 

তার মধ্যে খেল! করে রাজকুমারী ভাদুধন। 

ভাছু আমার গরবিশী, হায় গো সোনার নথখানি, 
গায়ে দিব মল চাদর, বুকে দিব জামদানী। 

বেল! গেলো সন্ধ্যা হলে! মাথা বাঁধ ম] জননী, 
আর কেনে! না ওগে। ভাছু আর গাঠাব না আমি। 

কার বাড়িতে ছিলে ভাছু, কে করেছে গুজা গো, 

বুকে মায়ের রক্তচদন গায়ে লাল জবা গো। 

ভাছু আমার মান করেছে মানে গেলো সারা রাত, 

মানের কপাট ভাঙ্গ ভাছু পায়ে গড়ে গ্রাণনাথ। 

এনেছি বনেরি ফুল স্বগন্ধ মালতী গো, 

ভাদুর গলে হার গাথিব বঙাইয়া গো। 

অগ্তরু চন্দন ঘষে দিব ভাছুয বনে, 

বাকা করে বেদ্ধে বেণী কাজল দিব নয়নে। 

ভাছু আমার গরবিনী, ভাছু আমার গ্রাণের ধন, 

ন! দেখতে পেলে খনে মনে অচেতন। 



অস্র্ম পািচ্ছেদ 

করম পুজা ও উৎসব 

শাল মহুয়ার দেশ মানভূম। সরল খজু এখানকার অধিবাসীদের চেহারা । 
মহানগরীর 'নিয়নঘের! কৃত্রিম আলোর অনেক দূর থেকে প্রকৃতির সাথে এক 
হয়ে মিশে গেছে সেখানকার কৃষাণ-রুষাণীরা । ভূঞা মাহাতো। এরাই হল 
সাধারণতঃ এখানকার কৃষাণ-সম্প্রদায়। জমি চাষ করে, রোজ মজুর খাটে আর 

অবসর সময় নিজেদেরই গড়া আসরের মাঝে কখনও সারেঙ্গী, কখনও ব1 খোল 
কিংবা! মাদল বাজিয়ে জুড়ে দেয় গান। এই রকমই ভাদ্রমাসের শুরু অষ্টমীতে 

চন্দ্রের কিরণে যখন ন্নাত হয়ে ওঠে বনপ্রাস্তর, দূরে দূরে দেবদারু গাছের 

পাতার শন্শনানির সাথে ডুংরির ধার থেকে ভেসে আসে সাওতালী বাশীর 

স্থুর। সেই দিনই অন্থষ্ঠিত হয়ে থাকে “করম পুজা? । 
“করম পুজা' অদ্ভুত কিছু নয়। পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে যাকে বলে কদম ফুল 

ও কদমগাছ, মানভূমে তাকেই বলা হয়েছে করম ফুল ও করম গাছ। 

কদম ফুল শ্রীকষ্ের বড়ই প্রিয়। এই গাছের সঙ্গে রাধাকঞ্জের প্রেমলীলার 

সম্পর্ক থাকায় স্থানীয় নিরক্ষর কৃষাণ-সম্প্রদ্ায় মনে করে, করমগাছ ( কদম ) 

হল ভালবাসার প্রতীক। মূলতঃ করম উৎসব হল আদিবাসী সমাজে 
প্রচলিত বর্যা-উৎসবেরই নামান্তর । কিন্তু মানভূম ও তৎপার্ববর্তা অঞ্চলের 
লৌকের। একে অন্থরকম ধরে নিয়েছে যেমনটি নিয়েছে ভাছু পরবকে। 

সে যাই হউক এ শুর অষ্টমীতে তাই দেখ! যায় গায়ের যত কৃষাণ কুমার ও 

কুমারীর! বন থেকে একটি করে করম ( কদম ) গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসে 

নিজেদের আখ ড়ার মাঝে পুঁতে দেয়। পরে এ সব কুষাণ কুমার ও কুমারীর 
দল একত্রে মিলে মিশে ওই পুঁতে দেওয়া করমের ভালখানাকে ঘিরে নাচতে 
ও গাইতে থাকে £__ 

আইজরে করম রাজ! ঘরের ভিতরে 

কাইলরে করম রাজ! ঘরের বাহিরে । 

রুমুঝুমু বাকপরা, কানে কদম ফুল পর 

(মরি হায় হায়) 
লাচ্যে লাচ্যে কুল ঘুচাস না । 



করম পুজা ও উৎসব ১০৫ 

দিদি ডেগিস না, 

আড় বাজু দোলায়ে লাচিস না। 

পাক্ দিয়ে বাধলি ঝুটি, 

যত লোকে ছুট! ছুটি 

ন1 মিলে তোর ঠহর ঠিকানা, 

দিদ্দি ডেগিস না; 

আড় বাজু দোলায়ে লাচিস ন!। 

না শুনে কাহারও মানা 

ধরলি লিজের তানা, 

সারতেল জালা গাঙ্ুনা | 

দিদি ডেগিস না, 

আড় বাজু দোলায়ে লাচিস ন1। 

কষাণ কুমার-কুমারীদের মনে আজ কতই নাআনন্দ। তাই তারা 

ভালবানার প্রদীপ জালিয়েছে তাদের আঙ্গিনায়। এক সথী বলে উঠছে, 

“দেখ লো দিঘি, হাত-বাজু পরে অত নাচানাচি করিস না। তোর ঘে ধরণ- 

ধারণ তা তে। দেখতেই পাচ্ছি। নিজেদের খেয়ালেই নিজেরা মত্ব। 

কুলমানের দিকে তাকিয়েও দেখিস না। কারও মানা বা নিষেধও শুনিস্ না|” 

করম পুজার নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বোবা যাবে, 
এ পরবটি এখনও পুরোপুরি ভাবে বাঙ্গালী সমাজের সাথে মিশে যেতে 

পারেনি । এর ভিতর আদিম সমাজের নৃত্য-শীত-প্রিয়তা, অবাধ প্রেম 

বর্তমান রয়েছে। করম পুজা ও পরব বাঙালী মমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে 
এতদিনে সেও ঝুমুরের মতোই প্রীরুষ্ণেরই একটি পরব বলে বন্দিত ও আদৃত 
হয়ে উঠত। তাই বোধ হয় স্ধুমাত্র মানভূম ও তংপার্শববর্তী অঞ্চলেই বলতে 

গেলে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে এ পরব, পশ্চিম, পূর্ব বা উত্তরবঙ্গের ভিতর বিস্তৃতি 
লাভের তেমন সুযোগ পায়নি। 



নবম পলিচ্জ্চোদ 

[শারদোগুসব ] 

আগমনী ও বিজয়া 

বাংলার লোকসংগীতের বৈশিষ্টা হল এখানে লোৌক-কবিরা তাদের 

কাব্যে, গানে, গাথায় সর্বত্রই স্বর্গের দেবতা আর মত্যের মানবীকে একামনে 

ব্পিয়েছে। ভারা তাদের কাঁবো, গানে মর্ডের মানবীকে' দেবার আমনে 
বগায়নি বা স্বর্গের দেবতাকে টেনে মাটির মানুষের সাথেও এক করে 

দেখায়নি। তারা এই ছুটি রীতিই সযত্বে পরিহার করেছে তাদের কাব্য 

গাথায়। এক কথায় স্বর্গের দেবতাকে তারা দেখেছে তাদেরই ঘরের লোক 

বলে। ছুর্গীকে কল্পনা করেছে তাদেরই কন্ঠারূপে, তাইতো বছর শেষে 

দুর্গোৎসব উপস্থিত হলে আকাশে বাতাসে যখন আগমনী স্থর ভেসে আসে, 

তখনই বাঙলার কবিকুল কল্পনা করে তাদের প্রবামী তনয়ার পিত্রালয়ে 

ফিরবার মময় হল বলে। দুর্গা যেন তাদের ঘবের ছোট্ট মেয়েটি। অল্প বয়সে 

বিয়ে দিয়েছে, বেচারী শ্বশুরবাডি আছে। বাপের বাড়ির জন্ত খুবই 

কান্নাকাটি করেছে সারাটা বছর ধরে। তাই তারা কল্পনা করেছে, যেমন 

অনেক দিন পর তাদের মানবী কনা! পিত্রালয়ে ফেরে, ছুর্গাও তেমনি তাদেরই 

মেয়ে) মা মেনকা যে তার মা। কাজেই তারা অনায়াসে কল্পনা করে নিতে 

পারে মা মেনকাও কাতর হয়ে পড়েছেন প্রবাসী তনয়! ছূর্গাকে দেখবার 

আশায়। এ অনুভূতি সম্পূর্ণ ভাবেই মানবীয় অন্থৃভূতি। এই রকম অনুভূতি 
না থাকলে তারা কল্পন! করে নিতে পারত না জগন্মাত। দুর্গারও কোনে কষ্ট 

থাকতে পারে। তার! এখানে দুর্গার দৈবশক্তি বা অলৌকিক শক্তির কথা 

আদৌ আমলই দেয়নি তাদের মনে। তারা জানে, দুর্গাও তাদের ঘরের 

আর পাচট] মেয়ের মতোই । কাজেই সেকি আর এতদিন বাপ মাকে 

( মেনক1 ও গিরিরাজ হিমীলয় ) ন! দেখে থাকতে পারে? 

এই যে অহ্ভূতি এ শুধু বাংলার লোক-কবির ত1 নয়, এটা হল সমগ্র 
বাঙালী জাতির। দেবতাকে একান্ত ভাবে আপনার পরিজন বলে ভাবার 

এই যে কল্পনা এটাই বাংলার লোকসংগীতের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। ভারতের 



আগমনী ও বিজয়া ১০৭ 

অন্ত কোনো প্রদেশের লোকসংগীতে দেবতাকে ঠিক এভটা আপনার, এতট! 
ঘরোয়া করে দেখতে বা দ্রেখাতে সক্ষম হয়নি। তাই ছুর্গার আগমন উপলক্ষ্যে 

লোক-কবি-রচিত আগমনী ও তীর বিদায় উৎসব সম্পকিত বিজয়া সংগীত, 
বাঙালীর নিজম্ব সম্পদ হয়ে রয়েছে, ভারতের অন্ত কোনে প্রদেশের সাথে 

যার তুলন| চলে ন1। বাঙালী জাতি, ফলে ফুলে, রবির কিরণে, টাদের স্থষমায়, 
আকাশের নীলিমায়, সাগরের নিম্তবৃতার মাঝে খুঁজে পেয়েছে তার প্রাণের 
ঠাকুরকে । তাই তারা কল্পনা করেছে দশভূজা-দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গার | 
পৃথিবীর দশদিক হল দুর্গার দশখানি হাত । ত্রিনয়ন-ন্বর্গ, মত্য ও পাতালে 

এক কথায় সর্তত্রগামী দৃষ্টি। বাহন হল সিংহ, শোর্ধের প্রতীক। আমুধও 

এক একটি বড় কম নয়। এই সঙ্গে দেবীর পুত্র কন্তাগণ ধারা আসছেন, তারাও 

এক একটি জিনিসেরই প্রতীক । লক্ষ্মী ধন ও প্রশ্বর্ষের, সরন্বতী জ্ঞান ও 

বুদ্ধির, কাতিক শোধ্য বীর্ষের, গণেশ বৃদ্ধি বৃত্তি ও জনগণের প্রতিনিধি । এদের 
প্রত্যেকটি বাহনেরও তাৎপর্য আছে,মায় অস্থর, সাপ, পেচা_বাদ যায়নি 

কেউই। এদের একত্রে আগমনেরও সমুচিত ব্যখ্যা আছে। এসম্পর্কে 
প্রচুর আলোচনা! হয়েছে । দেবীর এই রূপ, সম্পূর্ণভাবেই বাঙালীর কল্পন1। 
কিন্তু যাই হউক, লোক-কবির1 অত তাৎপর্য বুঝে বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে 
কিছু রচন1! করেনি । তারা যেট! বুঝেছে সেট। হল দুর্গ! তাদেরই ঘবের মেয়ে, 
বহুদিন মাতৃক্রোডচ্যুতা, তাই যেন মা! মেনকারাণী গিরিরাজকে বলছেন £__ 

গিরিরাণী কহেন বাণী 

কী হেরিনু স্বপনে, 

সম্বংসর হল উম] আমার গেলে। 

নাই কি তা স্মরণে | 

যাও ধাও গিরি আনিতে গৌরী 

কন্ত। বিনা শূন্য এ পুরী, 
বিরহ যাতন। সইতে না পারি 

ভূলিব ত1 কেমনে ॥ 

ভাঙ্গর ভোলা শ্বশানে মশানে 

থাকেন ভূত প্রেত সনে, 
মায়ের গ্রাপ কী প্রবোধ মানে 

তিলেক কন্ত1 বিহনে ॥ 



০৮" বাংলার পল্লীগীতি 

উমা বছর শেষে বাপের বাড়ি ফিরেছেন। সঙ্গে এসেছে তার ছেলে 

মেয়েরা । মা মেনকা তো মেয়েকে দেখে কেদেই অস্থির । আহা বাছার 

কী হালই না হয়েছে! তিনি আনন্দাশ্র ফেলতে ফেলতে বললেন £__ 

বাব! পাগল] ভোলা ত্রিপুরারী 

গৌরী মা! এলো বাপের বাড়ি । 
এলো বছরের পরে 

দেখলে বছরের পরে 

মায়ের একি বেশ 

মুখে নাই হাসি লেশ ! 

উমা মা এলো বাপের বাডি। 

মাকে পুজিব বলে 

ফুল চন্দনে আর ভক্তিতে 

মায়ের চরণে দিব রক্তজব1। 

জামাই আমার ভোলা ত্রিপুরারী 

আমার ঘরেতে এলো উমা শঙ্করী । 

বেশ আমোদে হাসিতে গল্পে কেটে গেল সপ্তমী, অষ্টমী, এল নবমী। 

মা মেনকার বুকের ভিতরট1 আবার মোচভ দিয়ে উঠল আসন্ন কন্তাবিচ্ছে্ধের 

আশঙ্কায় তাই নবমীর রাতকে সম্বোধন করেই তিনি বলে উঠলেন, “ওগো 
রজনী, তুমি প্রভাত হয়োনা, তা হলে তো আর আমার নয়নের মণি উমাধনি 
আমার বুক খালি করে যেতে পারবে না”: 

নবমীর নিশি গে! তুমি 

আর যেওন|। 

তুমি গেলে আমার উমা যাবে 

নয়ন জল আর শুকাবে না ॥ 

সপ্তমী আর অষ্টমীতে 

আমি স্থখে ছিলাম দিনে রাত্রে 

আজি আমার ক্ষণে ক্ষণে 

নয়ন জল কেন বাধা মানে না ॥ 

আমর! পূর্বেই উল্লেখ করেছি দুর্গার আগমন নিয়ে বাংলার পল্লী-কবির। 

ঘে-গান গেয়ে বেড়ায় পল্লীতে পল্লীতে, ঘোষণা করে দুর্গার আগমন বার্তা 
তাকেই বল! হয়েছে আগমনী সংগীত, আর তার বিদায় কথা নিয়ে যে-সংগীত 



আগমনী ও বিজয়! ১৩৯ 

রচন। করেছে পল্লী-কবিরা, তাকেই আখ্য। দেওয়া হয়েছে বিজয়া! সংগীত 

বলে। কন্তা বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যাত্রার সময় মাতৃত্বদয়ের সেই 

যে করুণ মনোবেদনা অতি অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠেছে লোক-কবির কাব্য 
গাথা ১ 

মাগে। আমার ছুঃখ গেল ন! 

মনের আশ রইল মনে 

আশা পুর্ণ হইল না। 

তার! আমার দুঃখ গেল না॥ 

মা মেনকা তথা সমগ্র বাঙালী নারীজাতির মনের কথা ব্যক্ত করেছে 
লোক-কবি £__ 

রাণীর ছুঃখ হইল ভারী 

আজ প্রভাতে রইবে ন। আর 

উমা শঙ্করী। 

কিন্তু কান্নাকাটিতে কীই বা ফল আছে? নবমীর রাত তো। প্রায় শেষ 

হয়েই এলো! । ওদিকে স্র্যোদ্য়ের সাথে সাথেই শুরু হবে দশমীর বাজন]। 

মনট1 হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল মেনকার। তিনি রেগে গিয়ে বাঙালী ঘরের 

মেয়েদের মতে] ছড়। আউড়ে বলে উঠলেন £-- 

আসবেন জামাই নেবেন ঝি, 

তার বেশী আর করবেন কী? 

কিন্ত বললে কীহবে? ওদিকে বিসর্জনের বাজন। শুরু হয়ে গেছে। 

দরজায় দাড়িয়ে রয়েছেন__মহাদেব পত্বী ও পুত্র-কন্তাদের নিয়ে যাবেন বলে! 

মেয়ের সব অশ্রজলের সাথে বিদায় দিলেন উমা ধনিকে । কেউ কেউ তার 

কানে কানে বলেও দ্বিলেন, “আবার এসো! মা" । 

মা মেনকা যেন সমগ্র বাঙালী জাতির মাতৃ-হৃদয়ের প্রতীক । মেয়েকে 

জামাইবাড়ি পাঠাবার আগে আবার আদর করলেন, মিষ্টি খাওয়ালেন, 

নিজের শাড়ীর আচল দিয়ে মেয়ের মুখ মুছিয়ে দিলেন সযত্বে। অশ্রুতে 

চোখ ঝাপন1 হয়ে এলো। মুখে “মা, মাগো" ছাড়া আর কিছুই বলছে 

পারলেন ন।। 

কিন্তু মা মেনকার এই না-বল-বাণী প্রকাশ করবার ভার নিল বাংলার 

চারণ দল। তার! দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে জানাতে লাগল ₹-- 



১১, বাংলার পল্লীগীতি 

মায়ের দুঃখ হইল ভারী 
যাত্রা! করে কৈলাস পুরে 

উম] শঙ্করী। 

মায়ের নেত্রনীরে বক্ষ ভাসে 

যায় গে। হৃদয় বিদারি 

আমভ্্পল্লব তার উপরি 

দিয়াছে নারী ॥ 

শাস্তি করে বিজ বরে 

বেদ মন্ত্র উচ্চারি । 

যাত্রার মঙ্গল যত 

সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত 
মনেরই মত। 

মুখে শিব শস্তো বলে 
চলে দোল। ভর করি ॥ 

সম্ভানের যে মমতা 

মা বিনে আর কেউ বোঝে না 

দ্বিজ রাধানাথে বলে 

যাতন] হইল ভারী ॥ 

বাংলার লোকসংগীত বাঙালী সমাজের তথা বাঙালী জাতিরই ইতিহাস । 

আগমনী ও বিজয় সংগ্ীতও বাঙালী জাতিরই সমাজ জীবনের ইতিহাপ বর্ণন। 

করেছে । এ সংগীতের মাধ্যমেই বাঙালী পরিবারের টৈনন্দিন জীবনের ছোট 

থাট সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিচ্ছে্দ, লৌক-লৌকিকতা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের 

ছবি অতি নিখু'তভাবে পরিস্ফট হয়েছে। স্সেহপ্রবণ বাঙালী জননীর! 

বারবার দেখা দিয়েছেন মা মেনকার মধ্য দিয়ে। এখানে দর্শনের দুরূহ তত 

নেই, বৈজ্ঞানিক গবেষণারও কোনে। খবর মিলবে ন! একথা ঠিক, কিন্তু বাঙালী 
জাতির বিশেবতঃ মাতৃজাতির সহজ সরল সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া 

যাবে বারে বারে । তাই আগমনী ও বিজয়! সংগীত বাঙালীর এত প্রিয়-- 
এত আদরের ধন। 

আহিব্া উৎসব 

বিজগ্নার সাথে সাথেই সাধারণতঃ শরৎকালীন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। 



আহির। উৎসব ১১১ 

কিন্তু একেবারে যায় না। আগমনী ও বিজয়া গানের রেশটুকু থাকতে 

থাকতেই মানভূমে শুরু হয়ে যায় 'আহির1 উৎসব 
আহির1 উৎসব মানভূমের একটা চিরাচরিত প্রথা। কালীপুজ্জার দিন 

রাজ্রে গৃহস্থের! তাদের বাড়ীর গরু ও মহিষগুলিকে পুজ। দিয়ে থাকে এবং 

সারারাত্র যাতে এই প্রাণীগুলি ঘুমিয়ে না পড়ে এজন্য তাদের জাগিয়ে 
রাখবারও ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ গান বাজনার মাধ্যমেই তাদের সজাগ 

রাখার ব্যবস্থা চালু আছে। আহির1 উৎসবের সাথে পুর্ববঙ্গের গোক্ষুরব্রতের 

কিছুট1 মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কালী পুজার দিন রাত্রে মান্ভূমের 

আদিবাসীদের পল্লীর ভিতর শোনা যাঁয় তার। গরুর উদ্দেশ্টে বলছে £-- 

আমি যে যাইতেছিলি কুলি বল কুলিরে 

বাবু হো 

রাঙ্গি গাই আনল ঘুঁরাইরে। 

না কাদ না কাদ ওরার্গি গাইয়া 
সরোগে পাতোলে ধূল। উড়রে। 

“আমিতে। কুলি খাটবার জন্যই যাচ্ছিলাম, কেবল এই রাঙ্গি গাইতো। 

€ লাল রং-এর সুন্দর গাভী ) আমায় ফিরিয়ে আনল। মুতরাং ওহে রাঙ্গি 

গাই মনে আর দুঃখ করে! না, তোমার পায়ের ধূলে শ্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত 
ব্যপ্ত হবে।' 

কোনে] কোনে! সময় মহিষের উদ্দেশ্টেও বলতে থাকে-_- 

কিয়! বরণ কাড়া তোরি ছুই শিংরে 

কিয় বরণ ছুই কান, 

মাল খুঁটায় ঝুলত ওরে ভাই কাড়োয়া, 
ছুধা থায়ে হলি বলবান। 

“আহ কিবা তোমার গায়ের রং! কেমন সুন্দর তোমার খাড়া ছুই শিং! 

কেমন চমৎকার তোমার কান দুটো, মাল টানতে টানতেই অস্থির হয়ে 

পড়েছ। আবার তোমার দুধ খেয়েই তো আমরা এতটা! বলবান হয়ে 
উঠেছি ।; | 

আহির! উৎসব মূলতঃ আর্দিবাসীদ্দেরই বিশেষতঃ গোয়াল! শ্রেণীরই উৎসব 
একথা! বলাই বাহুল্য । কিন্ত তার চাইতেও বড় কথা-_-এ হল মূলতঃ রৃষিপ্রধান 
ভারতবর্ষেরই প্রতীক। কুষিকাজে গরু এবং মহিষ যে একান্তই প্রয়োজনীয় 
এবং ভারতীয় সমাজ যে সে কথা কোনো দিনই ভোলেনি এ গীতি ও অনুষ্ঠান 



১১২ বাংলার গল্লীগীতি 

থেকে এ কথাই পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। ধলভূমের এই ধরনের একটি গানে 
দেখা যাচ্ছে সেখানে গরুর সঙ্গে মান্যের আত্মীয়ত। কি নিবিড়। কাতিক 

মাসের শিশিরে গরুর মাঠে যেতে কষ্ট হচ্ছে, সে যেন সেই কথাটাই বলছে, 

আর তারই উপরে রাখাল বলছে তার শীত নিবারণের জন্ত সে সব রকম, 

ব্যবস্থাই করবে £_ 

খুকড়া মা ডাকি গেল ভাগল বিহান গে 

শ্রগাই তো ঠুকে রে কাঠাড়। 
উঠরে আহির1 জাগরে আহিরা শ্রীগাইকে খুলত ময়দান ॥ 
নাই হামে উঠব নাই হামে জাগব গো. ) 
কান্তি মাসে শিশিরে গা কাপে অঙ্গ মোর হইবে মিলন । 
গায়ে যে দিব আহির] দহরী চাদর গো পায়ে যে দিব 

আহিরা রেশমের জুতা গে 

মাথায় যে দিব আহিরা ঝিলি মিলি টুপি গো 

হাতে যে দিব আহিরা টইনীর বাশি গে! 
শ্রী গাইকে খুলত ময়দান ॥ 

নাই ঘে লিব বাবা দহরী চাদর গো 

নাই যে লিব বাবা রেশমের জুতা গো 

নাই যে লিব বাবা ঝিলি মিলি টুপি গো 

নাই যে লিব বাব! টইণীর বাশি 

কান্তিক মাসে শিশিরে গা কাপে অঙ্গ মোর হইবে মিলন | 

পণ্ড সঙ্গে মানুষের মনের এই যে অচ্ছে্য বন্ধন এর জুড়ি মেল৷ ভার। 



দশ্শচ্ম পল্িচেজ্হাদ 

[ পৌষ উৎসব ] 

টস্ুগান ও পরব 

"টুহথ হলেন শস্তের দেবী । দেখতে একটি মেয়ে-পুতুলের মতো | মাথায় থাকে 
রাংতার মুকুট। পরণে তার লাল, নীল কাগজের শাড়ী, হাতে গলায় 
সোনালী রাংতার গয়না । পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে একেই 

বল! হয়েছে “তোলা দেবী” এবং “তৃষ তুষলী ব্রত” বলে। একে পশ্চিম বাংলা 
এবং মানভূমের নারীকুল কখনও দেখেছে জননী ভাবে, কখনও বা কন্যা ভাবে॥ 

মেয়েরা তাদের সার] বছরের সুখ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা! করে এর কাছে, 
প্রতিকার চায় দেশজোড়া অভাব অনাচারের। এর অধিকাংশ গানগুলিও 

মেয়েদেরই রচনা । তাই এর ভিতর নারীজাতির সহজ সরল সংবেদনশীল 
মনের পরিচয় পাওয়! গেছে বারে বারে । এ অনুষ্ঠানে কোনে পুরোহিতের 

দরকার হয়না । মেয়েরাই এর ব্রতী। একজনে বসে বসে মূল গানটি ( ছড়াও 
বলতে পারেন ) বলে যায়, বাদবাকী সব ব্রতীর! ঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করে চলে 
সেই ছড়া গানের। রী 

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় পাচ বাড়ির মেয়ে বৌদের এক জোট 
হয়ে বসতে দেখা যায় কোনো! এক বাড়ির টুন্ত দেবীর কাছে। বীকুড়া প্রভৃতি 
অঞ্চলে অবস্ত তোষলা দেবীর পুজা হয় খুব ভোরে। বেদী তৈরি করে 
মাটির। সাধারণতঃ তুলসী মঞ্চটিই বেদীর উপযুক্ত জায়গ1 বলে বিবেচিত 
হয়ে থাকে । মেয়েরা পিটুলী গোল দিয়ে আকে তার উপর স্থনিপুন আলপন]। 

আলপনাঁরই ব1 কী বাহার! শীখলতা, ঝুমূকে। লতা।, পল্প, চাদ, স্থর্য, ধানের 

ছড়া কত কী ষে আকছে তার হিসেব করবে কে, এর উপর সাজিয়ে রাখে 
থরে থরে নিজের নিজের টুন দেবীকে, তারপর আর ক্লরল গান গেয়ে গেয়ে, 
দেবীকেটজাগাতে 2 

উঠ উঠ উঠ টুহ্ 

উঠাতে এসেছি গে 

তোমারি সেবিক1 মোর! 

পুজিতে বসেছি গে]। 



১১৪ বাংলার পল্লীগীতি 

এরপর শুরু হল দেবীর স্থমুখে ভোগ দেবার পাল1। ভোগ দেয় চিড়ে, 

মুড়কী, খই, নারকেল কুচি, আকের টুকর! আর বাতাসা। মেয়েরা সবাই 

ষে যার ঘরের কাজকর্ম সেরে এসে বসে । কাজেই ব্যস্ততার কোঁনে। কারণ 

নেই, তাই তারা একে একে বর্ণনা করে যায় তদের সাধারণ ঘরের কথা :₹__ 
চল্ টুহ্ন চল্ দেখতে যাবো 

রাণীগঞ্জের বড়তল। 

আসবার সময় দেখাই আনব 
কয়ল৷ খাদের জলতুলা । ৰ 

পল্লীনারীর সহজ সরল বিশ্বাসের গুণে দেবতা আর মানুষ এখানে এক 
হয়ে মিশে গেছে। টুষ্থ দেবীকেওদুতাইুতারা তাদের মতোই সমশক্তি সম্পন্না 

বলে ধরে নিয়েছে । বিশেষতঃ বধিয়সী নারী যারা তারা তো একে কন্তা- 
ভাবেই দেখেছে । কাজেই তাদের কাছে টুক্গকে ভোট খুকীটি ভাবা ছাড়া 

আর কিই বাগতি আছে? তাই তো তারা ম্বর্গের দেবীকেও দেখাতে 

নিয়ে চলেছে রাণীগঞ্জের বড়তলা এবং ফিরতি মুখে দেখাবে 'কয়লা খাদের 
জলতুল।; | 

গায়িকাদের এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ মনে পড়ল, তাইতো দেখতে যে যাবে, 

কিন্ত কি উপায়ে? ঠিক করল, বাড়ির ভিতর যে বড় নারকেল গাছটা! আছে, 
সেটাকে কেটে বানাবে ক্নগাড়ি (রেলগাড়ি)। টুন্থকে তাইতে চাপিয়ে 
নিয়ে যাবে, সঙ্গে অবশ্য তারাও থাকবে । শুধু কি তাই, দেখুন পরেই আবার 
বলছে ওই গাড়িতে করেই ডাক্তার বাবুর বাড়িও ঘুরে আসবে £__ 

বাড়ির ভিতর নারকেল গাছটি 

কেটে করব কল গাড়ি, 

কলগাড়িতে চাপ্যে যাবে৷ 

'ভাকৃতার বাবুর ঘর বাড়ি। 

ডাক্তার বাবু ভাকৃতার বাবু 
আর খাবন! জল সাবুঃ 
জলসাবু খায়ে ধর্যেছে মাথা 

আন্তে দাও কমল! লেবু। 

তা1বেশ কথা, কলগাড়িতে চেপে বেড়াতে যাবে। পথে রং-বিলাসী তেল 
কিনতে পাওয়া যায় তার এক শিশিও কিনে আনা যাবে, নইলে চুল বীধা 
হবে কি করে? 



টুঙ্থগান ও পরব ১১৫ 

কিন্ত পয়সা? 

সেজন্য ভাবনা! নেই। সঙ্গেতো টুহুমণি, মা জননীই আছেন। তিনি কি 
'আর ছু আনা পয়স| দেবেন না, “রং-বিলাসী তেল" কিনবার জন্য ? £__ 

টুহৃমণি, মা জননী 

রর | পয়স1 দাও মা দু আনা, 
রং-বিলাসী তেল উঠ্যেছে 

রুখু মাথ' বাধবন!। 

রাত গভীর হয়। মেয়ে বৌর! যে ধার বাড়ি বা ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু 

পরদিন সন্ধ্যায় আবার তার! টুস্থকে জাগিয়ে নিয়ে, তার সামনে ভোগ দিয়ে 

নানা রকমের ফুল দিয়ে দেবীকে সাজিয়ে আবার শুরু করে গান। এবার আর 

শুধু সাধারণ কথ! নয়। এগানের মধ্যে তারা তাদের মনের কথা, দেশের 
সাধারণ স্খ-ছুঃখের কথা আরও অনেকটা স্পষ্টভাবে বলতে সক্ষম হয় £-_ 

একল। ঘরের বউ ছিলি 

চঞ্চল মন কে করে দিলি। 

পুরুলিয়ার সরু চাদর 

উড়ে গেলে ধরব না, 

যার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা 

প্রাণ গেলে র1 কারবন1। 

জুনবাজারের শিলাই ধারে 

নানা রংয়ের হাট পরে, 

আমার টুন্থ বসে আছে 
গোলদারি দোকান কইরে, 

ও দৌকানী দোকান খোল 
গোলমরিচ কি পাবনা, 

মূল গায়েনের রা ধইর্যাছে 

গোল মরিচ বই ছাইড়বন]। 

তুই নাকি হে বড় দোকানী 
পয়স। দিয়ে তাও মেলেন। 

এলাচ লবং দারচিনি । 

সরপে সরপে যাব রাজাকে কোলে লিব 



১১৬ বাংলার পল্লীগীতি 

যেমনি রাজার কালো ব্যাট! 

সবাই মিলে সাজাব। 

টুহ্ুগানের কথা বলতে বসে একট কথা বলে নেওয়া ভাল, মেয়েদের এ 
সবই কবি গানের মতো হঠাৎ-রচন। (00210010015) 1 কোনে গানই তার! 

আগে থাকতেচুতালিম দিয়ে তৈরী করে আসেন1। তাই তারা তাদের গানের 

মধ্যে অনেক সময় এক গান গাইতে গাইতেই অন্য গান ধরে বসে। একজনের 

একটা গান শেষ হতে না হতেই অন্ে অন্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করে । এই রকম 

অন্য একদিন টুস্থ জাগাবার পরই হয়ত পেড়ে বসে রামায়ণের কথা । তরুণ 

কিশোর রামকে বনে পাঠিয়ে দিয়ে কি যাতনা যে কৌশল্যার বুকে তার 
সুস্পষ্ট ছায়া পড়েছে এই মাতৃকূলের হৃদয়-মন্দিরে। শুধুকি তাই? মা 
জানকীর কথাও তারা ভেবেছে । রাবণ সীতাকে হরণ করেছে, তাই 

তাকেও অনুরোধ করছে রাজনন্দিনী অযোধ্যার কুলবধূ সীতাকে যেন সে কষ্ট 
না দেয় 

ও রামের মা, ও রামের মা, 

রাম কে দ্দিলি কোন্ বনে 

রামের পায়ে সোনার নেপুর বাজে গো । 
অশোক বনে পাতার কুঁড়ে 

সীতা আছেন তাতে 

সীতা হরণ করলি রাবণ 
রাখবি সীতা যতনে । 

অনেক সময় এই সব টুস্থ গানের ভিতর শ্রীষ্ণবিষয়ক গানও থাকে 

যেমন £-- | 
(১) যবুনার জলে, 

বাশি বাজে গে রাধা বলে। 

যদি আমি থাকি ঘরে বাশি বাজে নাম ধরে। 

শাশুড়ী ননদী ঘরে, কেমনে যাঁব চলে ॥ 

না জানে প্রেমের মরম, যাও সখি কর বারণ। 

অসময়ে বাশি বাজে, যাব আমি কোন ছলে ॥ 

(২) রইব কেমনে । 

দিবানিশি হয় মনে ॥ 



€৩) 

€৪) 

(৫) 

€৬) 
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যে দিন দেখা হয়েছে, মন ভুলেছে সেই দিনে । 
প্রাণবধূ না দেখিলে, মনে হয় বনে বনে ॥ 

আমি দেখা পাব কোন্ খানে ॥ 

কি উপায় করি সখি, মরি প্রেম জ্বলনে। 

জগমাথের হয় মনে ॥ 

চল সখি সব যবুনা । 

আমার গৃহেতে মন থাকে না ॥ 

সবাই মিলে চল জলে, হেরিব কাল সোন] ৷ 

কাল সোনা না হেরিয়ে থাকিতে আর পারি ন]। ॥ 

বনে মনে বাশি বাজে, তূলিতে আর পারি না। 

কি উপায় করি সখি, প্রাণ ত আমার বাচে না ॥ 

আমি আশা করি মনে, মিলিব গো ছজন]। 

জগন্নাথ বলে, চল হেরিবো কাল সোন। ॥ 

পিরবীত কইরো না। 
পিরীত করলে ত কুল রবে না ॥ 

যে কোন থাকিলে জাতি, তাও করিবে পিরীতি | 

পিরীতি এমন নীতি, ভুলাত আর চলে না। 

যদি কথা ন। শুনিবে, কলক্কিনী নাম হবে। 

জগন্নাথের কথা৷ এই বার, বুবে ত দেখনা ॥ 

এ ধনির বিনে। 

আমি রইতে না পারি ঘরে ॥ 

মন মানেন কোন খানে, দেখা পাব কেমনে । 

মুচকি হাসি দিবানিশি, জাগিছে মনে মনে ॥ 

যদ্দি দেখা হয় নয়নে, ধরবো তবে চরণে । 

মনের আশ। ভালবাসা, পুরাই দুইজনে ॥ 

কি আছে মনে। 

তুমি খুলে বলে এখানে ॥ 

দি পিরীতি করিবে, এই কথ শুন কানে। 

সত্য যদি কর তুমি, মিলিব তোমা সঙ্গে ॥ 
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বাংলার পলীগীতি 

অনেক দিনের পরে, দেখা হইল নস্বনে। 

জগন্নাথ কয়, এত দিন ছিলে তুমি কোন খানে ॥ 
সময় গুচালে অকারণ ॥ 

কেন বাজাও বাশি । 

বাঁশি শুনি মন হইল উদাসী ॥ 

শুন ওহে নব নাগর, তোর বিনে ওঠরে, | 

কেমন করে থাকবে৷ ঘরে, জাগিছে দিবানিশি ॥ 

আমর] যে নারী জাতি, কি করে রাখিবে। পিরীতি । 

আর বাজাও ন! প্রেমের বাশি, শাশুড়ী আছে বসি ॥ 

পুরুষ কেমন ধন । 

জানে সেই সতী জন ॥ 

বাহির হইল রাম লক্ষণ, সীতাঁও চলিল তখন । 

রামের সঙ্গেতে সীতা, চলে গেল বনে ॥ 

সীতা করে ক্রন্দন, রামে করে বারণ । 

সীতা বলে আমি তোমার না শুনিব বচন ॥ 

দীন জগন্নাথ ভনে, তিন জন গেল বনে । 

পুত্রশোকে দশরথের হইল গো মরণ ॥ 

চল সখি ফুল তৃলিতে। 

বধু আসিবেন কুগ্ডেতে ॥ 

সবাই মিলে আনবো তুলে 
দিব বধুর গলে, 

সেই ফুল হেরি যেন 
ফিরে না যায় ঘরেতে ॥ 

ফুলমাল! দিব গাঁথি, জ্বেলে দে রতন বাতি। 
নিশ্চয় আসিবে বধু, বলিছে জগক্লাথে ॥ 

ছুদিনের জন্তে। 

ধনি গরব করিস কেনে ॥ 

দিনে দিনে দিন ফুরাবে, সেই মতন তুমি হবে। 



টুহ্থগান ও পরব ১১৯ 

এমন সময় আর পাবে না, 

বুঝে দেখনা মনে ॥ 

পিরীত করিব ছুজনে 
কেওন]। দেখে নয়নে। 

জগন্নাথ কয় সকল ছেড়ে 

পিরীতি রাখ বনে ॥ 

(১১) ধৈর্য না ধরে 

আমি থাকিব কেমন করে ॥ 

আসব বলে আশা ছিল, 

কেন ফিরে না এলে | 

দিবানিশি থাকি বসি প্রাণ বধুর তরে । 

পিরীতি করি গোপনে, 
কিন্তু তাহার নাই মনে। 

কি উপায় করি সখি জানিছে অন্তরে ॥ 

দীন জগন্নাথ গায়, পিরীত কর। বড় দায়। 

ঘরে পরে সকুলেতে, জানিল আমারে ? 

(১২) বসন দাও ফেলে । 

আমরা থাকতে না পারি জলে । 

শুন হরি লাজে মরি, 

আর না করি দেরি। 

বসন করিলে চুরি, রাখিলে গাছের ভালে। 

ঘর যাব কেমনে চলে, উলঙ্গে আছি জলে ॥ 

আমর! অবল] নারী, কেন দেরি করিলে। 

দ্রীন জগন্মাথ ভনে, বুঝে দেখ মনে । 

জল মাঝে আছি লাজে 

যাব আমি কোন্ ছলে ॥ 

শুধু কি তাই--এদ্দের গানে অনেক সময় দৈনন্দিন খবরাঁখবরও পাওয়া 

যায়, অথচ এই লব রচয়িতা বা রচস্িত্রীদের কেউই সজ্ঞানে কোনো রাজনৈতিক 
দলের কর্ম নয় £_ 
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বাংলার পল্লীগ্ীতি 

দেখ নয়নে । 

স্থপার ফাইন ছাড়! নাই মনে ॥ 

রশড়ি যারা, শাড়ি শায়! পরিছে এই মানভূমে ॥ 

যৌবনের গরবে, সাদ1 বসন নাই মনে ॥ 
কলি যুগের ব্যবহার, দেখিলে জাগে মনে । 

দীন জগন্সাথ ভনে ॥ 

ফের কর সবাই । 

ধান গেল গো জলের জ্বালায় ॥ | 

জুল ছাড়িল ভাদরে, সকল ধান গেল মধ়ে। 

ধানের আশ। দেখিলে, প্রাণ বাচাত হবে দাই ॥ 

হাটে হাটে কিন ধান, তবেত বাচিবে প্রাণ । 

সেই ধান ঘরে আন, জলেতে ভিজায়ে দাও । 

সিঝায়ে শুখায়ে কুট, তারপরে লেগ হাট । 

দীন জগন্মাথ বলে, এবার কর উপায় । 

পয়সা ঝুড়ি । 
কাজ করগে। তরাতরি ॥ 

€পটের জালাতে, যায়গে। মাটি কাটিতে। 

কম ঝুড়ি দেখিলে বাবু তখন করে জারি ॥ 

ভাদ্র আশ্বিনেতে, দিন যাবে গো কিমতে । 

০স সকল ভাব মনে, যাছে গে৷ তাড়াতাড়ি ॥ 

পয়স! যদি ফুরাইল, কালিবাবু ডাক দিল । 

একবার পয়স! দিলে, কাজ দেয় বন্ধ করি ॥ 

একে একে পয়স। দিলে, রেজাকুলির কাজ মিলে । 

সবাই মিলে পয়স। দিলে, কাজেতে হয় দেরি ॥ 

বারট। বাজিলে পরে, যায় গো আপন মটরে । 

রেজাকুলি কদাল ফেলি, চলে গো সারি সারি ॥ 

ধীন জগন্মাথ ভনে, দেখ সবাই নয়নে | 

মাটি ঝুড়ি মাথায় করি, চলিছে কুলের নারী ॥ 

মাঘ ফাগুন মালসে। 

তোরা থাকন। ঘরে বলে ॥ 



টুহ্নগান ও পরব ১২১ 

অপ্গ কর জলের আশ, 

নানা রকম কর চাষ, 

এই কলিতে খাটতে হবে, 
সবাই মিলে মিশে ॥ 

চুরি কাজ ছেড়ে দাও, ধরালে জানে লবাই। 
পুলিশেতে বাধে হাতে, কত লোকের পাশে ॥ 

জগন্নাথের এই বাত 

বলিলে কি মিলে ভাত, 

চাষ না করিলে বল, 

দিন যাবে গে! আর কিসে? 

(৫) সাধুর দৌলতে । 
চলে যাব পরব দেখিতে ॥ 

সাধু করিল রাস, 

কত লোক আসিল পাশ, 

এ তুলিনে সাধু বিনে, 

কে পারিবে তরিতে ॥ 

দেখিলে নাচ গান, 

ভূলে যায় গো প্রাথ। 

দিবা নিশি থাকি বসি, 

বিছানার উপরেতে ॥ 

চল সবাই একই সাথে 

দেখিব নয়নেতে। 

মটর রেল গাড়ি চেপে, 

আলিছে লোক দেখিতে, 

বলিছে জগন্মাথে ॥ 

ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসে মকর সংক্রান্তি (পৌষ সংক্রান্তি)। গোট। 

পৌধ মাস ধরে এই ভাবে টুহ্থদেবীর কাছে নিজেদের সুখ-ছুঃখের কাহিনী 
বর্ণনা! করে দেশের দশের খবর জানিয়ে সংক্রাস্তির দিন তাকে ভাসিসে (বিদায়) 

দেবার পালাও এসে যায়, এরই আগের দিন রাতেই হয় টুন্ব-জাগরণ ২. 



১২২ বাংলার পল্লীগ্নীতি 

পৌষ পরব মেলা 
সবাই দেখতে চল এই বেলা। 

হাতে টুহ্থ মুখে গান, 

দেখিতে ভূলে প্রাণ। 

কত ভাবে চলে যায় সবার অঙ্গে ঝুলা 
শাড়ি শায়। আছে গাতে, 

চলে সবাই এক সাথে । ৰ 

নাকে নুলুক গলে হার, | 

এ দেখি মন চঞ্চল ॥ 

বছর দিনের মতন, 

চল দেখিব এখন । 

জগন্মাথ কয় নান! রকম হয় 
তুলিনে খেলা ॥ 

দেখ কেমন উড়ে ধূলা। 

এই প্রিন এবং এর পরের দিনই ( সংক্রাস্তির দিন) হল টুম্থগানের সব 
চাইতে বড় ধুম ধাম। জাগরণের দিন এক পাড়ার মেয়ে বৌরা দল বেঁধে 
চলে যায় আরেক পাড়ায়। আগেই বলেছি কয়েক বাড়ির মেয়ে বৌর! মিলে 
এক একটি ছোট ছোট দল স্থাষ্টি করে নেয়। সুতরাং এক দলের সঙ্গে আরেক 

দলের যে সেখানে গানে গানে প্রতিযোগিত চলবে এ আর একটা বেশ 

কথা কি? 

মনে করুন পুরুলিয়ার পুবপাড়ার টুহ্থর দল বেড়াতে এসেছে পশ্চিম 
পাড়ায় । বেড়াতে এসেই পশ্চিমপাড়ার টুহ্থদলের নেত্রী নিমিকে আক্রমণ করে 

বসল পুবপাড়ার কক্রী তার গানের মারফত £__ 
নিমির টুন্থর চোখগুলে রস্থন ভাজা! 

নিমি তুই যতই সাজা, 

আমার টুস্থ নেয়ে (নৌকায় ) আসছে 
জোড় শঙ্খ বাজে গো, 

নিমির টুস্থ নেয়ে আসছে 
জোড়। কুকুর ডাকে গে|। 

আমার টুম্থ মুড়ি ভাজে 

চুড়ি ঝল্মল্ করে গে, 



টুহ্থগান ও পরব ১২৩ 

নিমির টুন মুড়ি ভাজে 

পোক] লেড়বেড় করে গো। 
আমার টুস্থ রুটি বেলছে 

চাঁকী বেলন ঘুরে গে, 
নিমির টুঙ্থ হেংল। মাগী 

হাত পেতো তাই চায় গো । 

বুঝুন ত1 হলে, মানভূমের এইসব টুক্থ গায়িকার। নিরক্ষর হলে কি হবে, 

তাদের রসজ্ঞান কত গভীর! অবশ্ঠ নিমিও কমতি যাবার পাত্রী নয়। 

সেও পাল্ট! জবাব দিচ্ছে £__ | 

আমার টুস্থ পান খাচ্ে 

থুক থুক পিচ ফ্যালাইচ্যে গে 
রুনির টুন্থ হেংল মাগী 

চাইটোয চাইট্যে তাই খাচ্ছে গো । 
অবশ্ঠ এসব বাদ-প্রতিবাদেরও এক সময় অবসান ঘটে । শেষটায় ছু 

পক্ষের দলনেত্রী পরম্পর পরষ্পরের গলায় মাল! পরিয়ে দিয়ে পরম্পরকে সখ্যতা 

স্থত্রেআবদ্ধকরে। এই ভাবেই সারা রাত-ভোন্ন তারা গানের পর গান 

গেয়ে রাত জেগে টুন্থকে “জাগায়”, শেষটাঁয় ভোর হবার সাথে সাথে দলে দলে 
চলে নদীর ঘাটে'টুস্থ ভাসাতে। 

এই টুস্থ ভাসাবার ব্যাপারটি আরও বিচিত্র। মকর সংক্রাস্তির দিন ভোর 

হবার আগেই ব্রতী-মেয়ে-বৌরা যে যার টুস্থ কোলে নিয়ে (যেন আদরের 
ছুলালীকে কোলে নিয়েশ্যাচ্ছে ) তাড়াতাড়ি চলতে থাকে নদীর ঘাটের দিকে । 
সকলের টুস্থ যে একই রকমের তা নয়। কারও কারও টুন্থ আসে রডিন জামা 
কাপড় পরে। কারও টুহ্ু আসছে পান্ধীতে চেপে, কেউ বা গাড়ী, কেউ বা 
রথে চড়ে। এই সব গাড়ী, পান্ধী, রথ এগুলি দেখতে যেন ছোটখাট তাজিয়!। 

নদীর ঘাটে গিয়ে তার! সুর্য উঠবার আগেই সেই শীতের ভোরে ক্সান সেরে 
নিয়ে স্ুর্ধদেবেব উদ্দেশে গান ধরে £-- 

ডুম্ ডুম্ ডূম্ ডুম্ বাজনা বাজে 

মোর! বলি কি বাজে 

ওলে। ওই নদীর ধারে? 

তোদের টুস্থ কাদছে লো 

ওলে। ওই নদীর ধারে। 



১২৪ বাংলার পল্লীগ্নীতি 

পাঠকগণ লক্ষা করুন এখানেও গতরাত্রের সেই বাদ-প্রতিবাদের রেশ স্বরূপ 

ঠেশ নিয়ে কথ। বলবার আভাষট। একটু একটু পাওয়! যাচ্ছে। এরপরই তারা৷ 
টুহ্নদেবীকে ভাসাতে বসবে । তার আগে তাকে নান করাবে। শেষটায় 
সেই সব নৌকা, পান্ধী, রথ সব ভাসিয়ে দেবে গাঙের জলে। টুহ্থদেবী কুমারী 
মেয়েদের জন্য বর খুঁজে নিয়ে আসবেন, আর এয়োতীদের জন্য নিয়ে আসবেন 
ধন-দৌলত । তাই বিচিত্র স্থরে গান ধরে মেয়ের] £- 

টুহ্থ সিনাচ্ছেন, গা দোলাচ্ছেন 

হাতে তেলের বাটি, 

নয়ে নয়ে চুল ঝাড়ছেন 

গলায় সোনার কাঠি । 

কার ঘরে মা বৌ ঝি আছে, 

কে বাখাবে পান। 

শাশুড়ী ননদের ঘরে করে অপমান ॥ 

টূসালু গে রাই, 
আমর গাঙ সিনানে যাই 

গাঙের জলে রাধি বাড়ি 

মকরের জল খাই ॥ 

হাতে পো, কাখে পো, 

পিরখিম জুড়িয়া টুঙ্থ 
না পারিলো রো ॥ 

তবেই বুঝুন, টুহ্থদ্দেবী এখানে আর স্বর্গের দেবী নন। তিনিতে। 
তাদেরই ঘরের মেয়ে, কাজেই তার স্নান করবার পদ্ধতি তো। তার্দের মতোই 

হবে। 

টুহ্নকে ভাসিয়ে দেওয়া হল গাঙের জলে। একে একে সকলের টুহ্থই 
চলল গাঙ দিয়ে ভেসে ভেসে । আমাদের পুর্ব পরিচিত পুব ও পশ্চিম পাড়ার 

নিমি ও রুনির টুহ্ৃও মযূরপজ্ধী নৌকাতে চেপে যাত্রা করলেন। ৃর্ধ দেখা 
দিলেন কুয়াশার আন্তরণ ভেদ করে। মেয়ের ফিরে চলল ঘরের দিকে । 

টুঙ্গছকে আমরা জেনেছি শম্তের দেবীকূপে। তীর দৌলতেই আমরা শঙ্য 

পেয়ে থাকি, সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করি। তার কাছে মেয়েদের দেখেছি 

তাদের স্থখ-ছুঃখের খবর জানাতে । তার্দের সরল অকপট হৃদয়ের ছোট খাট 

সুখ-দুঃখের কথা শুনেছি আমর1। তিনি আবার কুমারী মেয়েদের জন্য বর 



টুহ্ুগান ও পরব ১২৫ 

খুজে নিয়ে আসেন সময় বিশেষে, এমন কি এই সময় যদি ভোটপব এগিয়ে 
আসে তা হলে তিনি আবার ভোট দিতেও এগিয়ে যান। দেখুন ন। 

আমাদের পুর্ব পরিচিত টুহ্থদলের নেত্রী রুনিও কেমন নিমির টুম্থকে ঠেশ 
পিয়ে বলছে $-- 

আমার টুস্থ ভোট দ্রিচ্ছে 

ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্রিনে, 

নিমির টুম্থ ভোট দিচ্ছে 

কাচা কয়লার গোদামে। 

তা যাই হউক, শত হলেও টুম্ৃতো। বাঙালীর “তুষ-তুষলী” বা “তোধলা 

দেবীর'ই অপর নাম। কাজেই তিনি যে বাঙালী দ্রেবী একথা আর স্বীকার 

নাকরে উপায় কি? তাই টুস্থ যখন এতই করছেন তখন মানভূমের ভাষ। 

আন্দোলনে বা বাঙালী বিহারী সমস্যার সময় কি তিনি একেবারে পেছিয়ে 
থাকতে পারেন? তা নিশ্চয়ই নয়। তাই তো৷ টুস্থ-জাগরণের দিন রাত্রে 

কোঁনে। এক পক্ষের টুহ্ন দলের অধিনেত্রীকে বলতে শুনি £-_ 

€ তুই চলেযা মানে মানে 

রইতে নারি তোর অনাচারে ॥ 

অনাহারে লোক মরিল 

হুড়াপুঞ্তার গ্রাষেতে, 

এক কলমেই লিখে দিল 

সবাই ভিখারী বটে । 

মাতৃভাষার টু টি টিপে 

উঠাল আর্দালতে, 

তাই তে। এখন চায়না রে মন 

অনাচারে রহিতে ॥ 

শুধু কি তাই, অকর্মণ্য রাজপুকুষের এই সব কাজের প্রতিবাদ করলেও 
উপায় নেই, ত। হলেই তো সাধারণের কঠস্বর স্তব্ধ করে দেবার জন্য ব্যবস্থা 

আছে £-_ 
টুস্থ লো কি ধশ। হবে, 

আম্দের কথা বল্লে দিগার গারদ 

ঘরে নিযে যাবে। 



১২৬ ংলার পল্লীগীতি 

এড়েং ব্যড়েং বইল্লে তবে অর 

আম্দের ছাইড়িবে, 
ওলে] কি দশা হবে। 

টুহ্ব হল লোক-দেবতা। লৌকিক দেব-দেবীর মজাই হল তাদের 
উপরের আবরণ যতই দেবত্ব মহিমায় মহিমান্বিত হউক না কেন আদলে 

তিনি যেন জন্গণেরই প্রতিনিধি। তাই তে তার কাছে নিজেদের মনের 
কথা, অভাব অভিযোগের ছবি তুলে ধরতে এতটুকু দ্বিধা আসে না মনে। 

প্রতিকার চেয়ে ফল না পেলে তার উপর রাগ করতেও আমাদের বাধে না। 

মানভূমের বাঙালী অধিবাসীদের বাংলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবী চিরদিনের । 
বাঙালী তারা, বাংলা তাদের মাতৃভাষা । কাজেই এর জন্য তার! বিহার 
সরকারের সব রকম অত্যাচারই হাসি মুখে সহা করে-নিতে পেরেছিল। 

মানভূমের বাঙালীদের জন্মগত অধিকারের দাবীকে বিহার সরকার আখ্যা 

দিল “হিন্দীবিরোধী আন্দোলন” । স্থতরাং সেখানে শুরু হল অত্যাচার 

অবিচার চলতে লাগল বাঙালীদের উপর নির্মম ভাবে । ১৯৫৫ সালের টুম্থ 
পরবে তাই শোন! গেল টুঙ্থব্রতীদ্দের বেশ দরদপুর্ণ অথচ দৃঢ়কণ্ঠের গীত :__ 

শুন্রে বিহারী ভাই 

তোরা রাখতে নারৰ্ি ডাঙ দেখাই। 

তোর] আপন পরে ভেদ বাড়ালি, 

বাংল] ভাষায় দিলি ছাই । 

ভাইকে ভূলে করলি বড় 

বাংল বিহার বুদ্ধিটাই। 

বাঙালী বিহারী সবাই 

এক ভারতের আপন ভাই, 

বাঙালীকে মারলি তবু 

বিষ ছড়ালি হিন্দী চাই। 

বাংল1 ভাষার দাবীতে ভাই 
কোন ভেদের কথা নাই, 
এ ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে 
মাতৃভাষার রাজ্য চাই। 

বাঙালীর পক্ষে বাংল! ভাষাকে পরিত্যাগ কর! আর ভার মাকে পরিত্যাগ 
কর! একই কথা। সন্তান যেমন কোনে! অবস্থায়ই তার জননীকে ত্যাগ 



পৌষ পার্বণ -১২৭ 

করতে পারে না তেমনি পারে না তার মাতৃভাষাকেও। মানভূমের টুহ্থব্রতীর! 
তাই শেষ কথ! ঘোষণ! করল £__ 

আমার বাংল ভাষা প্রাণের ভাষারে 

(ও ভাই) মারবি তোরা কে তাফে ? 

বাংল। ভাষারে ॥ 

এই ভাষাতেই কাজ চলেছে 

সাত পুরুষের আমলে। 

এই ভাষাতেই মায়ের কোলে 

মুখ ফুটেছে মা বলে। 

এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড 

এই ভাষাতেই চেক কাটা 

এইঃভাষাতেই দলিল নথি 

সাত পুরুষের হক পাটা ॥ 

দেশের মানুষ ছাড়িস্ যদি 

ভাষার চির অধিকার, 

দেশের শাসন অচল হবে 

ঘটবে দেশে অনাচার ॥ 

লোক-কবির! শহরের মেকী সভ্যতার ধার ধারে না। বিজলী বাতি 

'আর কলের জল চোখে দেখে না। সংবাদপত্র আর বেতারের ওজন করা 

কথার সঙ্গেও তার! পরিচিত নয় একথা ঠিক ! কিন্তু তাদের গণ-চেতনা তথা- 

কথিত বাবু ভূইঞাদের চাইতে যে কিছুমাত্র কম নয় এ পরিচয় আপনার! শুধু 
টুহ্থগান কেন বাংলার অধিকাংশ লোক-সংগীতের মারফতই পাবেন। এই 
সব গানই হল নিরক্ষর পল্লীবাসীদের সংবাদপত্রশ-এর মারফৎ তার। তাদের 

মত গঠন করবার স্থযোগ পায়। এখানে ভেজালের যেমন কোনে সম্ভাবনা 

নেই “সেন্সরসিপেরও তেমনি কোনে। বালাই নেই । 
কিন্ত এ সত্বেও কত লোক-কবিকে যে কতবার “রাজ্জ-রোষে' পড়তে 

হয়েছে তার ইয়ত্ত। নেই। 

(পীষ পার্বণ 
টহমস্তিক ধানের মিঠে গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠল বাংলার আকাশ বাভাল। 

শৃহস্থ বাড়ির আঙিনার দেখা গেল ধানের আটি। কুলবধূর! দেয়াল অথবা 



১২৮ বাংলার পললীগীতি 

বেড়ার গায়ে আকল সি'ছুর পুত্বলী। ঘরে ঘরে নতুন ধানের শীষ মঙ্গলাচারের 

সঙ্গে দেয়াল বা! খুটির গায়ে বেঁধে রাখা হয়েছে । চাষীবাসী গৃহবাসীদের 

হাতে এইবার এল অবসর । তারাও তৈরী হল পৌষ-পার্ণ বা পৌধালি 
উৎসবের জন্য | 

বার মাসে তের পার্বণের দেশ এই বাংলা। খতৃতে ধতুতে এখানে নিত্য 
নতুন উৎসব যেন লেগেই আছে । এই খতু উৎসবের সঙ্গে যেমনি রয়েছে 

মাটির সম্পর্ক, তেমনি মনের যোগাযোগ । এ দেশের ,লোক মাটির সঙ্গে 

একাজ্ম, দেবতাকে ভাবে আপনার পরিজন বলে। পৌধলক্মীকেও তার। 
ব্রণ করে নিয়েছে জননী অথব1 কন্যা ভাবেই। লোক-কবিদের কাব্যের 

বৈশিষ্ট্যই এই, একথ। পূর্বেও উল্লেখ করেছি। তারা দেব-দেবীর বন্দন! 

গেয়েছে, তার ত্তুতিবাদ করেছে, একথা ঠিক। এমন কি তাদের রচিত 

অধিকাংশ গীতি ও গাথাই যে দ্রেব-দেবীকে উপলক্ষ্য করেই একথাও সত্য । 

কিন্তু এই দেবতা চিরকালই 'লোক-দ্েবতা”। বাংলার পলী-কবিদের কাব্যে 

তাই পৌষলম্ত্ীর পুজার বন্দনায় প্ররুতপক্ষে শধ্যু-দেবীরই বন্দন৷ গাওয়! 
হয়েছে। কুষিপ্রধান ভারতের অস্তর এবং ভাবরূপটি অপুর্বভাবে প্রন্ফুটিত 

হয়েছে এই সব অজ্ঞাত লোক-কবিদের কাব্যের মাধ্যমে । 

পুর্ব বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও দেখা যায় পৌঁষ মাসের 
মাঝামাঝি দলে দলে মেয়ে অথবা! পুরুষ বাড়ি বাড়ি ঘুরে পৌষ সংক্রান্তি 
মাগন আনতে যায়। কখনও পুরুষ কখনও মেয়ের দল। সন্ধ্যার পর থেকেই 
তারা পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গাইতে শুরু করে। সঙ্গে যে 

এদ্দের বাজনা বাছ্য খুব বেশী কিছু থাকে, তা নয়। ঘরে লম্দ্রীঠাকুরানী 
উঠেছেন সেই আনন্দেই তার। বিভোর । মনের আনন্দে একে অপরের 
কণ্ে স্থুর মিলিয়ে গাইতে থাকে £-- 

শা পাঙ নড়িল হস্ত ঘোড়। চডিল। 

হম্ভী ঘোড়ায় কী কাম করে 

রাজার মাইন] খাইয়! নড়ে, 
রাজার বাড়িরে-_। 

রাজার বাড়ি হাজার ভাত 

তাই দেখিয় রে-__ 

তাই দেখিয়া! ওড়ে হাস-_ 

হাস ওড়ে রে-_ 
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হাস ওড়ে দিয়! মোড়া 
পাম়র1 ওডে বত্রিশ জোড়া। 

পায়ড়া ওড়ে রে__ 

ওড় পায়র। সরল হাতে-_ 

ভিগ. দাইন্থা লক্ষী হাতে 

ভিগ দাইন্ রে 

এক বাড়ির মাগন নিয়ে তারা আরেক বাড়িতে গিয়ে ওঠে । গিয়েই 
যেগানধরে তা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আপনা আপনির বাড়িতেই 

যেয়ে থাকে এই মাগন আনিয়ের দল, তাই সে বাড়িতে গিয়ে।একটু পান 

স্থপারী মুখে না দিয়ে পারে কি? পান স্থপারী মুখে দিয়ে আবার নতুন ছড়া 
ধরে ৪-- 

অগিরিঅগগিরি 

বাইর কইর্যা গ্যাও সোনার পিড়ি। 

সোনার পিড়িতে বসবে কে? 

লক্ষ্মী ঠাক্রাণ আইন্যাছেন। 

লক্ষ্মী ঠাক্রান দেলেন বর, 

ধনে ধাইন্যে ভরুক ঘর । 

এ ঘর ভরে, উর ভর, 

কল। তলায় গোল কর। 

কলাতলায় হাটু পানী, 
ধান লইয়্য। টান। টানি । 

ধানে পইলো শ্টাওল। 

ধান হইলো একশো বত্রিশ গোল] । 

পৌষ পার্বণ মূলতঃ কৃষি উতৎ্সৰ একথ। একটু আগেই উল্লেখ করেছি। টুন্থ 
পরবও তাই। 

করে। 

অনেক সময় একই জিনিষ, অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন নাম ধারণ 

একথাও আগেই বর্ণনা করেছি যেমন নীল, গাজন, গম্ভীর ও গমীরা 

একই জিনিষের বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম মাত্র। সেই রকম বীকুড়। মানভূমের 

টুহ্থ পরব বা তোষল। পরবও যেমন শশ্ত দেবীর উপাসনা, পৌষ লক্ষ্মী ও পৌন 
পর্বণও তাই'। এই রকম পুর্ববঙ্গের “চু্ির ব্রত' আর পশ্চিমবঙ্গের “ইত 

পুজা'ও এক, এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করব। তাই বীকুড়ার মেয়েদের 

নি 



১৩৩ ংলার পল্লীগীতি 

টুস্থ গানের ভিতর পৌধ পার্বণের দিনে যেমন পিঠে পায়েসের ব্যবস্থার কথা 
আছে এই গানের ভিতরও তেমনি শোন! ধায় £_- 

তোষলা গো রাই তোমার দৌলতে 
আমর! ছ বুড়ি পিঠে খাই। 

ছ বুড়ি, ন বুড়ি গাঙ সিনানে যাই 
গাঙের বালি ছু হাতে মোড়াই। 

এগিয়ে আসে পৌষ সংক্রান্তি। এই দিন ভোরে বাড়ির মেয়েরা জেগে 
উঠে ঘর বাড়ি সব ঝেড়ে মুছে ঝক্ ঝকে তক তকে করে তোলে । গোহাল 
নিকোয়, ঘরের দরজার হ্ুমুখে দেয় আল্পনা । আল্পনারই বা কত 
বাহার! শাখলতা, ঝুমৃকো। লতা, ধানের ছড়া, 'লক্ীর পাড়া” এ সব তো 

আছেই। তা ছাড়া হাতী, ঘোড়া এ সবও বাদযায় নি। মায় টাকা, 

আধুলী, সিকি, দোয়ানি, আনি, পয়স] পরস্ত। এই আল্পনা এবং রেখা 

চিত্রের মধ্যে বাঙালী মেয়েদের একট। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধর পড়েছে । এগুলিকে 

সামগ্রিক ভাবে বা পৃথকভাবে যে ভাবেই ধর। যাক না কেন, প্রত্যেকটি 

চিত্রেরই একটি করে বিশিষ্ট অর্থ খুজে পাওয়া যায়। শুধু মাত্র ঘর 

সাজাবার জন্যই এগুলি সাজায়নি তারা । নতুন ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে 

শস্যের দেবী, এশ্বধষের অধীশ্বরী লক্মীদেবী আসছেন গৃহস্থের ঘরে । তীর দয়ায় 
তাদের হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, টাকা পয়সা, ধন দৌলতের 
অভাব নেই কিছুই। 

এই দিন দুপুরে, কোথাও কোথাও ব] সন্ধ্যার সময় পাচ ঘরের এয়োতীর। 

একজোট হয়ে বসে করে লক্ষ্মীর আরাধনা । কোথাও বা মৃত্তিতে, কোথাও 
বা ঘটে অথবা লক্ষ্মীর চুপড়িতে। তবে অধিকাংশ জায়গায়ই ঘটে-পটেই 
সেরে নেয়। পুরোহিতের কাজ খুব সামান্যই, এক যদ্দ কেউ এই সঙ্গে 

নারায়ণ পুজাও করে ত হলে, নইলে নয়। এই অনুষ্ঠানের বেশীটাই হল 

মেয়েদের ব্যাপার, পুরোহিতের পুজার পরই তারা বেশ ভক্তিবিনম্র চিত্তে, 

গলায় কাপড়ের আচল দিয়ে হাতে দুর্বা নিয়ে এক মনে বসে শুনতে থাকে 
অথব] সকল ব্রতী এক স্থরে পাঠ করতে থাকে পৌষ লক্ষ্মীর পাচালী। ৰ 

এই পাচালীর কাহিনীও অঞ্চল ভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করে এ কথা বলাই 

বাল্য । এই সব ছড়ার অধিকাংশই গায়ের বষিয়সী মহিলাদের রচিত, এক 
ক থেকে অপর কণ্ঠে প্রচারিত হয়ে আসছে নতুন কোনো পাচালী বা! ছড়ার 
আমদানী ন। হওয়! পর্যন্ত | তবে সব পাচালীরই বক্তব্য বিষয় একই, কিভাবে 
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এক দ্রিত্ত ব্রাহ্মণ লক্ষমীদেবীর কৃপায় ধনী হয়েছিল ইত্যার্দি। তবে এই সব 

পাঁচালী খুব সংক্ষিপ্ত আকারেরই হয়ে থাকে। তারা একে অপরের স্থরে 

স্থর মিলিয়ে আউড়ে যেতে থাকে -- 

শুন সবে ভক্তিভাবে শুন দিয় মন। 

পৌষ মাসে লক্ষ্মীব্রত করে নারীগণ ॥ 

ধন ধান্টে পুর্ণ হয় লক্ষ্মীর কৃপায়। 
স্থথ এ্রশ্বয তার রহে সাত কোঠায় ॥ 

উজানী নগরে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 

এক বেলা কোন মতে করে উদর পুরণ ॥ 

ব্রাহ্মণী একদিনে স্বপ্র দেখে রজনীতে । 

লক্ষমাদেবী আপিয়াছেন তাহার আলয়ে ॥ 

মোনার বরণী দেবীর চেলীর পরনী | 

তাহার হাতেতে আছে ধানের ছাড়নী ॥ 

পৌষ মাসে সংক্রাস্ততে যে জন পুজবে। 

আমার দয়াতে তার দুঃখ না রাহবে ॥ 

পুজা কর বধিমত ভাক্তযুক্ত হহয়্যা। 

চতুবর্গ ফললাভ পাইবে বসিয়া ॥ 

সকালে উঠিয়। ব্রাহ্মণী বলে দ্বিজবরে। 

পৌষমাসে পৌষ-পক্মীর ব্রত কর 

পঞ্চ উপচারে ॥ 

পৌষ মাসে লক্ষ্মীপুজ৷ কাঁরল ব্রাহ্মণী। 

তাহার গুসাদে সুখ বাড়ল খান ॥ 

এইরূপে এইভাবে পৌষ লশ্ীর ব্রতকথা 

হল সমাপন। 

মনোবাঞ্ছা পুণ কর মোর এই আকিঞ্চন ॥ 

পাচালী পাঠের পর মেয়েরা শাখ বাঁজায়। উলুধবান দেয়। সার্দ করে 

পৌষ লক্ষমীর ব্রত কথা। 

এহ ভাবেই নারী পুরুষ নিবিশেষে বছরের পর বছর ধরে পৌষ উত্সব 

উদ্যাপন করে, শস্তের দেবীকে বরণ করে, তার বন্ধন গায়, ভবিম্বতের 
আশায় নব উৎসাহে, নব উদ্দীপনা নয়ে বেচে থাকে । 

টা 



এক্চাদস্ণ পল্লিচ্ছেদ 

গারাম ঠাকুব্লের গান 

গারাম (গ্রাম) ঠাকুরের পুজা ও গান জলপাইগুড়ির একটি প্রাচীন লোক 

ংস্কৃতির নির্দশন। গ্রামের কোনে লোকের বাড়িতে কোনে! ক্রিয়া! কর্ধ ব। 

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আগেই গ্রাম্য দেবত1 ব1 গারাম ঠাকুরের পুজ। দিতে হয়। 

বিশেষ করে বিবাহাদি ব্যাপারে তো৷ কথাই নেই। (পুজা বা উত্সবের দিনে 

সকালে এ ক্রিয়াবাড়ির মেয়ের! দল বেঁধে যায় রা রর কাছে পুজা 

দিতে সঙ্গে সঙ্গে চলে তাদের গান :-- | 

গারাম ঠাকুরের ঘরোৎ্ কিসের বাজন]| বাঁজে 

বাপর, ভাইর আজি গারাম ঠাকুরের পুজে। 

মেয়েরা তাদের নিজ নিজ বাপ ভাইয়ের মঙ্গল কামনা! করে। তার কাছে 

তাদের ধন এশ্বধ কামনা করে। অনেক সময় বিয়ের আসরে বসে দুপক্ষের 

লোকের ভিতরও গানের মারফতই বাদ প্রতিবাদ ও কথা কাট কাটি চলে । 

তবে সব চাইতে মজার হল বালরের গান। বর কনে বসে আছে, কনে পক্ষের 

মেয়ের বরের কাছে এসে কন্তার রূপের ব্যাখ্যা করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে 

বিদ্রপও করছে বরের চেহারার | মেয়েরা বলছে, "দেখ আমাদের মেয়ের রূপ 

কি হ্থন্দর, চাদের মতে] তার জ্যোতি যেন রূপোর মত জল্ জল্ করছে, গায়ের 

রং কাচ] সোনার মতো । কন্ত তোমাদের বরের কি ছিরি 1! কালো কাঠের 

মতে। গায়ের রং, গোল গোল পাকান পাকান চোখ ! তা ছাড়া ওর ( বরের ) 

কালে রং এর কালো পিঠটা দেখে মনে হচ্ছে যেন ধোপার পাট, ওখানে 

ফেলে কাপড়ে আছাড় মারি? 

চান্দের মতন ছাট উপার মতন জলে গে 

হামার মাইটা সোনার মতন ॥ 

ওরে আগ উঠেছে আগ উঠেছে 
কাল] মুটাখান দেখিয়া গে। 

ওরে আগ উঠেছে আগ উঠেছে 

ভোটরা চোথাটাক দেখিয়া গে ॥ 

উয়়ার পিঠিখান দেখিয়া 

ছ্যাকা পাড়িবার মনাছে গে ॥ 



ভ্াদস্প পলিচ্জ্ছোদ 

পাচালী গান 

হিন্দু সমাজের “সত্যনারায়ণ, আর মুসলমান সমাজের 'সত্যপীর ও 

'মাণিকপীর?কে অনেকটা] “কমন? দেবতা বল] চলে। এই দুইটী পুজার ধরণ 

ধারণ প্রায় একই । তাছাড়া সতানারায়ণের শিন্নিতে মুসলমানের উপস্থিতি 

কিংবা সত্যপীর ও মাণিকপীরের শিশ্নির সময় হিন্দুর উপস্থিতি এর উংকষ্ট 

প্রমাণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কাজেই এই সব লৌকিক দেবতাদের 

প্রতি যে উভয় সম্প্রদায়ই বিশেষ শ্রদ্ধাশীগ একথা বলাই বাহুল্য । আমরা এই 

পরিচ্ছেদ পৃথক ভাবেই হিন্দুদের সত্যনারায়ণ প্রভৃতি ও মুসলমান সমাজের 

মাণিকপীরের পাচালী গান সম্পর্কে আলোচনা করব। 

সত্যনারায়ণের পাচালী 

সত্যনারায়ণ পুজা সাধারণতঃ প্রায় প্রতি শনিবারই কোনো না কোনো 

গৃহস্থের বাড়িতে হয়ে থাকে । এ পুজার আরও একটি বিশেষত্ব, এ পুজার 

জন্য কাউকে ঘট। করে নিমন্ত্রণ না জানালেও চলবে, শুধুমাত্র কানে শুনলেই 
এসে জায়গামতো যোগ দিতে হবে, পুরোহিত ঠাকুরের পুজার সে সেই দেখা 

যায় পাড়ার__-অনেক সময় সমস্ত গ্রামের উৎসাহী যুবক ও প্রৌঢেরা একযোগে 
সম্মিলিত কণে স্বর করে পড়তে থাকে সতানারায়ণের পাচালী । এই পীাচালীর 

গল্প বা উপাখ্যান এক এক দেশে এক এক রকমের হয়েথাকে। এই 

পাচালীকারের সংখ্যাও একাধিক এ কথ বলাই বাহুল্য । তবে মোদ্দা কথ 

একই-_এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কী করে সত্যনারায়ণের কৃপায় প্রভূত ধনৈশ্বযের 

মালিক হয়, পরে নারায়ণের কোপে তার সমস্ত সম্পতি বিনষ্ট এবং পরিশেষে 

সত্যনারায়ণের কৃপায় পুনঃপ্রাপ্তি। 

মনে করুন, কোনো এক বাড়িতে শনি ও সত্যনারায়ণের পুজার আয়োজন 

হয়েছে । প্রশস্ত উঠানের মাঝে ছুপাশে ছোট ছোট ছুখানি কাঠের পি'ড়ি, 

তার উপর পাঁচটি করে ফল (যেকোনো ফল) আর সেই আমনের স্থমুখে 

কলার আগমাজে সব সওয়! পরিমাণের জিনিষ সাজান-_-.বিশেষতঃ সওয়া দের 

চালের গু'ড়া ( অভাবে আটা ), পাকাকলা,, গুড়, দুধ ইত্যাদি। আসনের উপর 

স্থাপন কর হয়েছে পুরোহিতের শালগ্রামশীলার সিংহাসন । পুরুত ঠকুর 



১৩৪ বাংলার পল্লীগীতি 

শাস্ত্রীয় পুজাটুকু করেন, তারপর পূর্ববর্ণিত যুবক ও প্রৌট়ের দল শুরু করেন 

পাচালী পড়তে । কোনে! বাজন! বাছ্যির ব্যাপার নেই এখানে, সম্মিলিত 

কণ্ঠশ্বরই যথেষ্ট । প্রথমে শুরু হয় সতানারায়ণের গুণকীর্তন £-_ 

বন্দি গজানন, বিদ্ববিনাশন হে 

গৌরীস্বত লম্বোদর । 

জাপ্যমাল্া ধর, অভয়ার বর হে 

শোভা পায় চারিধার ॥ 

করীন্দ্র বদন, জিনিয়া মদন হে 

কুন্থমে বেহিত তচ্চ। ণ 
সিন্দুরে কী শোভা, জগমন লোভা হে 

জিনিয়। প্রভাত ভান ॥ 

সর্ববিদ্বহর, তুমি সর্বেশ্বর হে 

সর্ব আগে তোমায় পুজে। 

তৃমি গুণধাম, পুর্ণ কর কাম হে 

যে তোমার চরণ ভজে ॥ 

যত মহাকবি, ও চরণ সেকী হে 

প্রকাশ পুরাণে যত। 

চারি বেদ সার, মহিমা তোমার হে 

অপার কহিব কত ॥ 

রুতাঞ্জলি করে, শত নত শিরে ভে 

প্রণাম তোমার পায়ে। 

বাসনা মনের, তুমি পুর্ণ কর হে 

কূপাকরি গণ রায়ে ॥ 

এইবার শুরু হল উপাখ্যান । পাঁচালীকার বর্ণন! করে যেতে লাগলেন 

কী ভাবে সত্ানারায়ণদেব মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হলেন £- 

তুমি সত্যনারায়ণে। যে পুজিবে 

গৃহে সিন্ধু সুতা অচিরাতে পাবে ॥ 

বিপদ ঘোর মধ্যে, ভাবিলে তোমাকে 

পরিপুণ বাঞ্চ৷ পাবে সর্বলোকে ॥ 

তবে সর্ব দেব, গেল নিজ ধানী 

হিমালয়ে গেল৷ হর লইয়] ভবানী ॥ 



সত্যনারায়ণের পাচালী ১৩৫ 

পরে দেব সভ্য, - চলিলেক মত্যে 

পুজার প্রশংস] প্রচারিতে চিতে ॥ 

পথে কাশী ধামে, সদানন্দ নামে 

দেখে দুঃখী দ্বিজে ভজে কষগুনামে ॥ 

ভালে দীর্ঘ ফোটা, গলে যজ্ঞস্ত্র 
মহাজীর্ণ ধুতি, বিহীনান্নবস্ত্র ॥ 

ধরে ভিক্ষা জন্য, করে মুৎপাজ্ 

মিলে দিন অস্ভে উদরান মাত্র ॥ 

দেখি সত্য দেবে, আসি দ্বিজ বেশে 

কহে ভিক্ষুককে ম্বহু মধু ভাষে ॥ 

কহে বিপ্র ঠাকুর, কোথা ধাও কী কার্ধে 

বলে বিপ্র ভিক্ষা করি রাজ্ো রাজ্যে ॥ 

তবে কন নারায়ণ, দরিদ্রতা ধাবে 

ভজ সত্যনারায়ণে ভক্তি ভাবে ॥ 

ভিজ কয় মহাশয়, কী বল আপনি 

কভু সত্ানারায়ণে নাহি জানি ॥ 

কিরূপে ভজে তায়, বল দেখি আগে 

কী বা অস্ত্রমন্ত্র কত দ্রবা লাগে ॥ 

নিজে হই দরিজ্র কোথ। বিত্ত পাব 

বলন। তাহাকে কির্পে ভজিব ॥ 

শুনি হাস্ত তুণ্ডে, বলেন বিপ্র আগে 

নহে সে সেবাতে বনু ভ্রবা লাগে ॥ 

চিনি আটা ছুদ্ধ, সু-বস্তঃং সহিতে 

দিবে সত্যক্ূপে সোয়া পরিমিতে ॥ 

পুজার প্রশংসা, বলি ভিক্ষুককে 

গেলা অস্তরীক্ষে নহে ভিক্ষু দেখে ॥ 

নিজে হজ জাতি, তবে চিত্তে ভাবে 

বুঝি সত্য মেব। হতে ছুঃথ যাবে ॥ 

পুজিলেন নারায়ণ, মহাভক্তিভরে 

বাড়ে ধনধান্ত তাহার প্রভাবে ॥. 



ংলার পল্লীগীতি 

হৈল হয় হাতী দাস, দাসী ঘর বাড়ি 

যভোতৎ্সব কলরব বাজে দিব্য ঘড়ি ॥ 

দেখি নৃপ দূতে, কহে রাজ আগে 
হেন কাজ মহারাজ দেখি ভয় লাগে ॥ 

নুপতি আদেশে, চলে সৈন্য বর্গে 

করে রোল মহাগোল উঠে ধুলি স্বর্গে ॥ 

ধরি তার হাতে পায়, দিয়া রজ্ছু ম্বান্গে 
মহ ভয় লাগে তায় ভাবি সত্য কান্দে ॥ 

ভ্বিজে কয় মহাশয়, কী আশ্চর্য লীল। 

দিয়া ধন নারাদ্পণ বুঝি প্রাণ নিলা ॥ 

ধনেতে প্রয়োজন, কী আছে দরিদ্রের 

কর জ্রাণ ভগবান নৃপতি সমুদ্রে ॥ 
তবে নিজ দ্াসে, দেখি বন্দি পাশে 

বলেন সত্যনারাযণ শ্বর্শ দেশে ॥ 

হৈল €দববাণী, কেন বিপ্র আজি 

স্ব-রাজ্যে স্--বংশে মিলে আপনি ॥ 

নহে বিপ্র দলা, সেবে সত্যদেবে 

থাকে যদি বাঞ্চা তাহাকে কুধাবে 

তবে রাজধানী, . শুনি দৈববাণী 

মহা? ভীতিযুক্ত হল রাজ-রাণী ॥ 

অতিত ব্যস্ত চিত্তে, বলে পান্রমিত্রে 

আনন কারাগার হতে ভাকি বিপ্রে ॥ 

শুনি শীঘ্র বিপ্রেঃ আনিলেক দূতে 

বপসিতে সভাতে দিল নৃপ স্ুতে ॥ 

গেল সব সভাজন, সবাকার নিজ ঘর 

যামিনী অমনি পোহাইল সাগর ॥ 

জামাতা দুহিতা, সহ হর্ষ চিত্তে 

কতকাল বিয়া খাইল পুর্ববিস্তে ॥ 

জামাত সহিতে, করে কল্প ধাধ 

যাবে নিংহলেতে করিতে বাণিজ্য ॥ 



সত্যনারায়ণের পাঁচালী ১৩৭ 

সাজায়ে তরণী, ভরিয়! নানা ধন 

করে ধীর দিন স্থির স্থলগ্র নিরূপণ ॥ 

গেল ধার হয়ে পার, তরী সিংহলেতে 

চলে পর সদ্াগর নৃপতি ভেটীতে ॥ 

ভূপতি সমীপে, করে সব নিবেদন 
ভূপে কয় মহাশয় কর ক্রয় মনে লয় যত ধন ॥ 

ভূপতি আদশে, করে সে বাণিজা 

বলে ভাই কোথা1 নাই হেন ধন্ত রাজ্য ॥ 

শতে শত তবরণী, ভরিয়] স্রবণে 

মাণিক্য প্রবাল মণি নান। বর্ণে ॥ 

স্বদেশে যাবে সে, পরে চিত্তে ভাবে 

তয়ে বিস্মৃত না সেবে সত্য দেবে ॥ 

চলিল ত্বদেশে, ন1 বলি ভূপেকে 

তে কারণ নারায়ণ লাগিলেন বিপাকে ॥ 

শুনিয়। ভূগতি, কোপে কয় দূতেকে 

নিয়ে আয় হাতে পায় বেধে দুই বেটাকে ॥ 

ভূপতি আদেশে, ধেয়ে সব দূত যায় 

আনিলেক বাধিক্। পৌহাকে হাতে পাক ॥ 

পরে তায় দয়াময়, করুণ] প্রকাশে 

গেলা দিংহলেতে বুদ্ধ দ্বিজবেশে ॥ 

বসিয়। ভূপতি, সভা মধা ভাগে 
ডেকে কন নারায়ণ কোপে রাজ আগে ॥ 

কেন ছল করি বল, কর এ অবিচার 

অকারণ সাধুগণ রাখিলে কারাগার ॥ 

ভাল চাও ছেডে দও, ভরি দাও নান। ধন 

নহে তার প্রতিফল পাবে ভূপ বিলক্ষণ ॥ 

বলিয়। ভূপেকে, তেল দ্বিজ অদর্শন 

ভূপে কম্ম এ কী দায় ঠেকালেন নারায়ণ ॥ 

আনিয়া! কারাগার, হতে দুই সদ্ধাগর 

দিয়ে ধন অগণন বলে যাও নিজ্ঞঘর ॥ 
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বেয়ে সব নদী জল, চলে রাব্র দিনে 

করে অর্চনাদি দেবালয় যেখানে ॥ 

চলে ঘর সদাগর, সদ গান নুত্যে 

কভূ সত্য সেব। নাহি ভাবে চিত্তে ॥ 

ত্রিবেণী নিকটে, বৃদ্ধ দ্বিজ বেশে 

বপিয়। নারায়ণ কন্কেন মুছ ভাষে ॥ 

কোথাকার সাগর, নিয়ে যাও কিবা ধন 

হেসে কয় মহাশয় লতা আর পাত বন॥ 

পরিহাস ভাষে তার, কুপিলেন নাল্লায়ণ 
লতাময় তরী হয় ছিল তার যত ধন ॥ 

ভাসি ভার টুটিয়া, উঠে সব তরী তার 
সবে কয় মহাশয় একী দায় পুনর্বার ॥ 

দেখি পরে সদাগর, তরী সব লতাময় 

বিষাদে নিষাদে দ্বিজ দীনহীনে কয় । 

এইবার আবার সাগরের কান্নার পাল1। সর্দাগর সব ধনবত্ব হারিয়েছে 

নারায়ণের কোপদৃষ্টিতে । তাই দীর্ঘ ভ্রিপদীছন্দে সদাগর শুরু করে বিলাপ :__ 

কান্দি কয় সাগর, কোথা হে পরমেশ্বর 

একী মোর হল অকলম্মাৎ। 

কতমত বিড়ম্বনা, ছিল তোমার বাসন। 

পথিমধ্যে তাহে বজ্রাঘাত ॥ 

বাণিজ্য সিংহল দেশে, অকারণ বন্দি পাশে 

কত ছুঃখ দিলে কারাগারে । 

সমুন্দরে বিষম বেলা, কৃপা করি সেই বেলা 

অনাসে করিলে তাহে পার ॥ 

লইয়। অসংখ্য ধনে, আসিলাম রাত্রিদিনে 

কোথা কিছু নাহি অমঙ্গল । 

আনি প্রাণ ভ্রাগ করি, রাখিল। সর্বস্ব হরি 

কেমন বিষম কর্মফল ॥ 

ঠাকুর বলেন পর, কেন কাদ সদাগর 

পুর্বেতে স্বীকৃত ছিল! সেবা ॥ 
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সেবা না করিল তুমি, বিপাকে লাগিলাম আমি 

সিংহলেতে ভূপতির আগে । 

পরে স্থধালাম হাঁসি, তাতে পরিহাস ভাষি 

গমন করিয়। রাগে রাগে ॥ 

ছিল তব বনু দোষ, এবে শাস্তি হল রোষ 

পরিতোষ হইলাম মনে । 

কর গিয়ে সেই সেবা, বিপদে উদ্ধার হবা 

তরী পুর্ণ হবে পুৰ ধনে ॥ 

শুনিয়া ঘরণী তার, করিয়। মঙ্গলাচার 

চলে রাম। তরণী বরিতে। 

হেনকালে দ্বিজগণে, সেবি সত্যনারায়ণে 

প্রসাদ আনিয়! দিল ভাতে ॥ 

প্রসাদ খাইয়া) মায়, তরণী বরিতে যায় 

ফেলাইয়। চলিল ছুহিতা | 

প্রসাদের অপমানে, কোপযুক্ত নারায়ণে 

অকন্মাৎ্ ডুবিল জামাতা ॥ 

শুনিয়া বিশেষ কথা, কাদে সদাগর স্থতা৷ 

ঝাপ দিতে চাহে সে সলিলে। 

কখনও ভূমেতে পরে, কাদে পুনঃ উচ্চৈঃম্বরে 

কাটারি ধরিতে চাহে গলে ॥ 

পাষাণ ধরিয়। করে, শিরেতে আঘাত করে 

বলে প্রবেশিব দাবানলে । 

শোকে হয়ে জ্ঞান হত, পড়ে মৃত কাম্মামত 

মৃঙ্গাগত হয়ে মহীতলে ॥ 

মৃ্হাগত হ্বপ্রাদেশে, নারায়ণ দ্বিজবেশে 

ঠাকুর আসিয়া সম্সিধানে । 

জীবন ত্যাজিবে কেন, কহি উপদেশ শুন 

এ দশ] প্রসাদ অপমানে ॥ 

প্রসাদ ফেলেছ যথা, পুনরায় যেয়ে তথা 

ভক্ষণ করহ ভক্তিভাবে। 



১৪০ বাংলার পল্লীগীতি। 

নাটকের শেষ অঙ্ক । সদদাগরের পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলন ও কলিতে 

সতানারায়ণের পুজা প্রচার ৫ 

নারায়ণ আদেশে, ভাসে সব তরী তার 

উঠে ভত্রী সঙ্গে ঘাটেতে পুনবার ॥ 

তরণী বরিতে, চলে ঘর একজে 

সদাগর স্থতাবর স্থতা অর কলজ্রে। 

নিয়ে ধন নিকেতন, মহানন্দ ভাবে 

দিয়ে লক্ষ মুদ্র৷ সেবে সত্য দেবে ॥ 

শুন সর্বলোকে, কাহ সত্য কথ। 

কলিতে নারায়ণ সেবা দুঃখনাশা | 

ভজিলে দরিদ্রে, দরিদ্রতা যাবে 

হলে পুত্র বাঞ্চা বহু পুত্র পাবে ॥ 

সদাগর রঙে ঘর, স্থুতাবর সহিতে 

হল সত্য সেবা প্রকাশ এই বূপেতে। 

মহীতে নারায়ণ, সেবা কল্প শাখা 
বিপদ্ধংশ ভান্ট মন্ত্র বেদ লেখ ॥ 

এর পরই প্রসাদ ভক্ষণ। সেদ্দিনের মত অন্তষ্ঠান ওইখানেই শেষ । 

মাণিকগীরের পাঁচালী 

মাণিকপীরের গান সাধারণতঃ মুসলমান ফকিরদের কাছ থেকেই শোন যায়। 

সত্যনারায়ণের মতে এর জন্ত কোনে! নিদিষ্ট মাস না সময় নেই । অবশ্য কোনে। 

কোনে জায়গায় অগ্রহায়ণ মাসটিকেই মাণিকপীরের গানের গ্রশত্ত মাস বলে 

ধরে নিয়েছে । মাণিকপীরের গানের দলে একজন ভল গায়ক ( বয়াতীও বলে 

কোথাও কোথাও ), সে-ই প্রায় সম্পূর্ণ গানট1 গায়, মাঝে মাঝে ধুয়া ধরে তার 

দোহারবুন্দ। এর সঙ্গে বাজনা বলতে শুধু 'ডুগডুগি' নামে কাঠের উপর 
চামডার ছাউনী দেওয়া বাগ যন্ত্র আর ঘুঙ্গুরউ প্রধান। এর পাচালীও কাহিনী 

প্রধান। কাহিনীর মোদ্দা কথ! হল-_মাণিক নামে এক মুসলমান বালক 

কৈশোরেই ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠে এবং এ সময়েই (বয়স বার কি তের) সে 

গৃহত্যাগ করে চলে যায়, পরে সে গীর আখ্যা লাভ করে। 
সাধারণতঃ গো-মড়কের সময়ই মাণিকপীরের গান খুব শোন। ষায় কারণ, তিনি 
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নাকি গোঁমড়ক নিবারণ করতে পারেন। এ'র কাহিনীতে দেখ। যায় যে এই 

গীর সাহেব প্রথমেই আত্মপ্রকাশ করেন কোনে এক হিন্দু গোয়ালার বাড়িতে, 

তারপর ক্রমান্বয়ে নান। জায়গায় । 

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ । গো-জাতি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 

কাছেই দেবতাতুল্য । কাজেই গো-মড়ক লাগলে শুধু হিন্দু বা মুসলমান 

কেউই এক] এ বিপদের সম্ম্ধীন হবে না। মাণিকপীর তাই উভয় সম্প্রদায়ের 

কাছেই সমান পুজা- এ'র শিন্সিতে উভয় সম্প্রদায়েরই আগ্রহ সমতুল্য । 

আসর বসেছে । ফকির সাহেব মাথায় কাপড়ের টুপি পরেছেন, গলায় 

পরেছেন স্কটিকের মালা, হাতে নিয়েছেন চামর-_-এইবার শুরু করলেন তার 

পাচালী £_ 

আমার দুক্ষের ছাওয়াল পীর । 

বারে বচ্ছরের কালে হইয়্যাছে ফকির ॥ ( ধুয়া) 

আশ হাতে খড়ম পায় মুখে হর-দাড়ি। 

ধারে ধারে চললেন মাণিক কান্থ ঘোষের বাড়ি ॥ 

দোম দোম বলে ফকির জানালেন জ্িগির | 

কানুর মা বুড়ি বলে ওই আইল ফকির ॥ 

একে তো গোয়ালের নারী কত মকর জানে । 

ভাঙা একখান] ভালায় কহর্যা গোডা ছুই চাউল আনে ॥ 

চাল কডি জান্বিল বড়ি সব বাড়ি পাই। 

ফাক দুপ্ধ দেওগে। মা দোয়] কইর্যা যাই ॥ 

দোয়া পীরের ফকির তামি দোয়া! দিতি পার । 

রাত পোয়ালে ক্যান তুমি হাবড় ভাইঙ্য। মর ॥ 

হাবড় ভাইড্য। মরি আমি লইরে আল্লার নাম। 

তের। বাড়ির ভিক্ষা নিতে নাইকো কোন কাম ॥ 

আমার বাড়ি আছে দুপ্ধ কনতে এলে শুনে । 

হাকিমে ফরমাজে ছুপ্ধ তাও যোগাই কিনে ॥ 

বেশালি পোর] আছে ছুগ্ধ হাড়ি পোর। দই । 
মামাকে ষে ফাকি দিয়ে থাকব! তুমি সখী । 

গোরু-বাছুর মইরে যাবে, ছাই লাগবে তোর মুখি ॥ 

কানুর বউ বলে ঠাকুরণ দুধ ননী দেও। 

সব দই দিয়ে কিছু দোয়া চেয়ে নেও ॥ 
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আমি বললাম কিছু নাই তুই দিলি কয়ে। 

তোর বাপের গাই থাকেত তাই দিগে ছুয়ে ॥ 

আক্ক আগে কাছ বাড়ি সব দেবে! কয়ে । 

তোর বাপের দেশের ফকির বলে দরদ গেল বয়ে ॥ 

দেয়ান বলে, মা তৃমি কথা বলো ন]। 

উচিত মত সাজা ন! দিলে জাহির হবে না1॥ 

ছুধ যদি খাও ফকির গোয়াল দোরে যাও |. 

গোয়ালে আছে বাঝো। গাই তাই ছুয়ে খাও ॥ 

বাঝো গাইর ছুধ তুমি কখনও খেয়েছে? ॥ 

এত বলি মাণিক জেন্দা গোয়াল দোরে গেল । 

দেখিয়1 বাঝুয়া গাই উঠিযা খাড়া ভোল ॥ 
দেয়ান বলে, গাই মা একটু ছুধ ছ্যাও। 

ধোড়া ছুধ দিয়ে আমার ইজ্জত বাচাও ॥ 

বারো বছরের বাঝো আমার আগুণ-বিগুণ নাই । 

আমার মত পোড়াকপালি এ ব্রিভুবনে নাই ॥ 

দেয়ান বলে, গাই মা ভেবে না তুামি। 

আল্লার দরবার হতে দুধ চেয়ে নেব আমি ॥ 

হাত উঠাইয়। দোয়া] চাহেন জেন্দা পীর ! 

গায়ের খবর দিল আল্লার উকশীল ॥ 

মন্ুরথ রথ বলে তিন ডাক দিল। 

স্বর্গ থেকে মন্ুরথ আসিয়া পৌছিল ॥ 

দেয়ান বলে কান্ুর মা, একটা ভাড় দেও । 

গাছ ছুয়ে দিয়ে যাই জন্মের মত খাও ॥ 

মাচার তলে ছিল একটা সাত ছেদ] ভড়। 

দেয়ানেরে এনে দিল হারামজাদা রাড় ॥ 

আস্তে আস্তে দেয়ান তখন গোয়ালে যায় হেঁটে । 

পানাইল বাঝে। গাই ছাদন দড়ি এঁটে । 

ছুইতে দুহতে দুধ দোলেন সাত মেঠে ॥ 

ছাড়িয়। দ্রিলেন মন্গুরথ গেল যে চলে । 

দেখিয়া নগরের লোক ধন্ত ধন্য বলে ॥ 
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এত দুধ ছুয়ে দেলেন কান্থুর মা তবু দেলে না। 

ফকির গায়েব ছল কেহ জানে না॥ 

ফকির গেল গামেব হয়ে মক এল দেশে । 

দুই একটি মরিতে লাগিল গ্রামের আশে পাশে ॥ 

পরে এল মড়ক কানু ঘোষের পালে। 

মড়ক দেখিয়। বুড়ির মাছি গেল গালে ॥ 

আগে যদি জানতাম আমি মানি সত্যপীর। 

আগে দিতাম দধি দুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর | 
ও আমার মাণিক সনাতন। 

কোন্ পথে গেলি তোমার পাব দরশন ॥ 

কারুর ফোলে হাটুর মাল৷ কারুর ফোলে পা। 

অনাড় হয়ে খাড়া আছে ফুলেছে কেবল গা ॥ 

মরিতে লাগিল গোরু লেখাপড়া নাই। 

পঞ্চাশ হাজার দামড়। এক লক্ষ গাহ ॥ 

আড়ে বকৃনা কত মোলে। তা কে গোনে। 

স্হম্র সহম্্র শকুনি বাথানে পড়ে ধোনে ॥ 

আহার নিত্র। ত্যাগ করে কাদে উভরায়। 

কোথা গেলে মাণিক জেন্দা ধরি তোমার পায় ॥ 

সাত দ্িন অনাহারে পড়িয়৷ রহিল। 

স্বপনে দেয়ান তখন বুড়িকে কাহল ॥ 

গলায় কুড়লি বেধে দোরে দোরে মেঙে। 

হাজত আদায় কর জবন পব ডেকে ॥ 

নির্জন! দুধের ক্ষীর ঘি মাথন দই। 

ভিক্ষা করে দিবি যাহা ঘরে ছিল নাই ॥ 

ঘটপুরে পানি খুবি আসনের সামনে । 

সেই পানি হাড়ের উপর দিবে । 

আল্লার হুকুমে সব বেচে যাবে ।। 

ফকির সাহেবের পাচালা পাঠ শেষ হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 

লোকই একযোগে মাণিকপীর-সত্যপীরের জম্ঘধ্বনি দিয়ে উঠে। হিন্দু 

মুসলমান নিধিশেষে “দোয়া! মাঙে পীরের । এই ভাবেই চলে আসছে 

্মরণাতীত কাল থেকে ।' | 
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ভ্রিনাথের পাঁচালী 

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছদেই উল্লেখ করেছি বৌদ্ধধর্মের অবসানের সময় 

বৌদ্ধদের পাল-পার্বণ হিন্দুধর্মের আবরণে বেঁচে থাকবার চেষ্টা পেতে 
থাকল--এই রকম একটি অতি পরিচিত লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া 

যায় পুর্ব বাংলায়। ইনি ত্রিনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত। পুর্ব বাংলার 
ত্রিনাথের ছড়ায় পাওয়া যায় 

আমার ঠাকুর তেরনাথ 

যে করিবেন হেলা, 

হাত পাও দেবে কোকরা-বোকরা 

চৌউথ দিয় বাইরাবে ঢযাল!। 

তাদের ভাষ্য অনুসারে ইনি হলেন মহাদেব। এর পুজার মূল উপকরণ 

হল হল এক বিডে (গোছ ) পান, একপণ স্থপারী, এক ছটাক আলাপাতা 

(দোক্ত পাত! ) আর এক সিকি গাঁজা । সন্ধ্যার দিকে পাঁচটি প্রদীপ জালিয়ে 

ব্রতীর। ( সকলেই পুরুষ ) সকলেই জমায়েত হয় আসরে । এর ভিতর একজন 

বর্ণনা করে ত্রত-মাহাত্ম, তারপর শুর করে গান £- 

এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে 

আজ বুঝি তামাশ৷ হল কলিতে । 

কলিতে হরি সর্ব ঠাই 

ও সে পাগলের প্রায়। 

পুবেতে পাগলের আশ্রশ্ 

চিতোল্যাতে শতৃাদ সে আপনি উদ্নয়। 

ওরে ড্যামর। ভোল। সিদ্ধেশ্বরী 
ওরে ধামরাইলের মাধব জগতে, 

আজ বুঝি তামাশ! হল কলিতে। 

শোন মন তোমারে বলি, 

ঢাকায় আছেন ঢাকেশ্বরী, 

কইলকাতাতে কালী। 

ওরে মুক্তাগাছ। রাজেশ্বরী 

এ গ্যাথ অন্বপুর্ণা কাশীতে । 

কারও কারও মতে ভ্রি-নাথ অর্থে ব্রহ্মা, বিষু। ও মহেশ্বর-_ৃষ্ি, স্থিতি ও 
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প্রলয়ের ত্রি-দেবতার উপাসন] । গ্রকারাস্তরে বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ-_এই. 
তিন দেবতাই হিন্দু ধর্মের তিন দেবতার খোলসের মাধ্যমে আত্মগোপন 

করে রয়েছেন । নাথ-পন্থীর। বলেন, ভ্রি-নাথ প্ররুতপক্ষে গোরক্ষনাথ প্রস্ততি 

তিনজন শ্রেষ্ট ও প্রধান নাথ ধর্মগুরুরই কাহিনী । কিন্ত এ যুক্তির পিছনে 
জনমত খুব বেশী প্রবল বলে মনে হয় না, অন্ততঃ সংগৃহীত ঢাকার এই 

ত্রি-নাথের গানটিতে তে) নয়ই । এসবই গভীর গবেষণার বিষয় সন্দেহ নেই। 

আমরা এস্থলে পুববঙ্গের ঢাকা জেলায় প্রচলিত ত্রি-নাথের পাঁচালী (গান) 
যেমনটি শুনেছি, ঠিক তেমনটি উপহার দিলাম । 

শনির পাঁচালী 

পুর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে সত্যনারার়ণের পাচালীর মতোই শনি- 
ঠাকুরের পাঁচালী পাঠেরও প্রচলন আছে। এর কাহিনীও মূলতঃ কি 

ভাবে শনি ঠাকুর মত্যলোকে জনসাধারণের কাছ থেকে পুজা পেতে আরম্ত 

করলেন তারই বর্ণন। 

স্থমঙগল নামে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পুর্বদোষে নান। লাঞ্চন! ভোগ করবার 

পর শনিঠাকুর তার প্রতি রুপা প্রদর্শন করলেন, সেই দেশের রাজাকেও দর্শন 
দিলেন আর নেই থেকেই তার পুজার ব্যবস্থা চালু হল মর্ত্যলোকে £-_ 

বন্দন ওহে ( ধুয়া) 

বন্দি দেব গণপতি বি্ব বিনাশন! 
বু্চি আদি দেব আগে পুজে যে চরণ ॥ 

ও পদ ভজিলে হয় অশেষ সম্পদ ৷ 

ভজমন গজানন ন। হবে বিপদ ॥ 

ভ্রমর পঙ্কজ ভ্রমে মধু লোভে ধায়। 

কী আশ্চর্য পদাম্থজ ওহে গণরায় ॥ 
বিমল কমল নিন্দি রাঙ্গ] পদতল । 

অকলম্ব আধশশী নখেতে উজ্জ্বল ॥ 

খর্বস্থল কলেবর মুষিক বাহন। 

আজাঙ্ছ লদ্ঘিত কর মাতঙগ বদন ॥ 

ত্র তুলন। দিতে সাধ্য রাখে কেব1। 

জিনি শত শত ভাগ্ শ্রঅঙ্গের আভা ॥ 
১৩ 
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দিবাকর করে দগ্ধ কঠিন কিরণে। 

তব তচ্ছ শশীতুল্য শীতলত্ব গুণে ॥ 

গজানন জ্িনয়ন কী আশ্চর্ দপ। 

তুমি হে স্রিগুণান্বিত তুমি বিশ্বরূপ ॥ 
তোমার মহিম। আমি কী বণিতে পারি? 

ন] পাইল অস্ত ত্রহ্ধা বিষণ ত্রিপুরারী ॥ 
দীনবন্ধু নাম তব ব্যক্ত চরাচর । 

আমি দীন হীনে দয়া কর লক্ষোদর ॥ 

কোন্ দিনে কোন্ দীনে যদি নিদকপ হবে। 
অকলক্ক নামে তব কলঙ্ক গটিবে ॥ 

অতএব কৃপা করি হইয়। সদয় । 

আসিয়া হৃদয় মাঝে হইও উদয় ॥ 

বাসনা কমল কলি কর বিকশিত । 

দয়াময় নাম তব জগতে বিদিত। 

শুন সভাজন, মম নিবেদন 

স্কন্ধ পুরাণোক্ত বাণী। 

যে রূপে কূঁতলে, লীল। প্রকাশিলে 
ভাস্কর তনয় শনি ॥ 

ছিল পুবকালে, জন্ম বিপ্র কূলে 

হরিনাথ নাম ধরে। 

বৈদিক ব্রাহ্গণ, অত্তি বিচক্ষণ 

মালিণাহীন অস্তরে ॥ 

[ছল তার সুতি, রূপ গুণ যুত 

স্থশম নামে বিদিত। 

দিন কত গতে তাহার রাশিতে 

শনি হইল। কুপিত ॥ 

সেই কোপানলে, কত ছুঃখ পেলে 

কাল হইল পিতার । 

দেশ দেশাস্তরে, প্রতি ঘরে ঘরে 

ভিক্ষ1 করে অনিবার ॥ 
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তবু ডদরাম, না হয় সম্পূণ 

শীর্ণ তনু অন্গ বনে। 

ভাবিয়া ন। পায়, কী হবে উপায় 

কে করিবে দয়] দীনে ॥ 

বলে কোথা যাভ, ভাবয়া না পাই 

বিধি বিডম্বিল মোরে । 

মহারাজ ঠাই, যাইয়া জানাই 
যদি দম হয় অস্তরে ॥ 

এত ভাবি পর, চলে দ্বিজবর 

উপনীত রাজধানী । 

সম্রাট নিকটে, কুতাঞ্জালপুটে 

স্থশম্মী বলিছে বাণী ॥ 

ওহে পদযসাময়, হহয়া সদয় 

দারদ্রেত। কর নাশ । 

গেল গেল শ্রাণ, কর পারজ্াণ 

ঘুচাণ্ড মনের ত্রাস ॥ 

তখ বিপ্রবর, কার সমাদর 

বসিতে বেলা ভূপ। 

বলিয়া সভায়, [নিজ পরিচগ্স 

স্থশশম। বলে ম্ববূপ ॥ 

বিপ্রের ছুর্গতি, শুনিয়। ভপাতি, 

শুসন্ন হহয়া তায় । 

বলেন বচন, শুনহে ব্রাহ্মণ 

আমি বলি সছুপায্স ॥ 

হয়ে অধ্যাপক, সকল বালক 

পাঠশালে পড়াইতে। 

ভোজন কারণ, হইল নমম 

ছ্বিমুষ্ি তুল পাবে ॥ 

এতেক বচন, শুনিয়। ব্রাহ্মণ 

হরঘষিত অতিশয় । 
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ভূপতি আদেশে, বাজার আবাসে 

রহিলেন বিচ্যালয় ॥ 

ভোজন কারণ, যে ছিল নিয়ম 
দ্বিমৃষ্টি তও্ডল পেত । 

ভাস্কর নন্দন, করিয়া হরণ 

একমুষি তার নিত ॥ 

হল এহ মত, অন্ছর্দিন গত 

হুঃখের নাহিক শেষ। 

রাখিতে গৌরব, শনৈশ্চর দেব 

মত্যে কখিলা প্রবেশ ॥ 

ছ্িজে করি দয়া, হয়ে ছায়া কায়। 

উপনীত দ্বিজ পাশে । 

শটনৈশ্র কন, শুনহে ব্রাহ্মণ 

আনিয়াছি যে আশ্বাসে ॥ 

হয়েছে মনন, শাস্স অধ্যয়ন 

করিবারে তব ঠাই । 

কর মোরে শিষ্য, হয়ে তব বশ্য 

হুঃখ নাশব গোসাই ॥ 

শনির বচন, করিয়। শ্রবণ 

ব্রাহ্মণ বলেছে ভাষা । 

রহ বিদ্যালয়, পড়াব নিশ্চয় 

পুরাইব তব আশা ॥ 

অধ্যাপক বাণী, শুনি দেব শনি 

বহিলেন সেহ স্থানে । 

পাঠ দিতে যেয়ে, শনিকে দেখিয়ে 

বিস্ময় ছ্বিজ তখন ॥ 

দেহে নাহি ছায়?, বিপরীত কায়া 

নিমেষহীন নয়নে । 

দেব কি দানব, ক্ষ কি মানব 

সদা ভাবে মনে মনে ॥ 
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একদা সধীর, মনে করে স্থির 

বৃক্ষ-মুলোপরি বসি। 

হেন কালে শনি, বলিছেন বাণী 

দ্বিজ সন্পিধানে আনি ॥ 

বুক্ষ শাখা পর, বসে শনৈশ্চর 
হইয়া বায়স জপ । 

নরাহ্কিত প্রায়, বলিছেন তায়, 

শুন হে ছিজ ম্বব্ূপ ॥ 

আমি শনৈশ্চর, তোমার গোচর 

পড়ি পড়ুয়া বেশে । 

মেগে লহ বর, ওহে দ্বিজবর 

যে হয় তব মানসে ॥ 

এতেক বচন, করিয়া শ্রবণ 

ব্রাহ্মণ হয়ে বিস্মিত । 

করে দৃষ্টিপাত, দেখে অকস্মাৎ 

বুক্ষোপরি সন্ত্রিতিত ॥ 

কাকরূপে শনি, বলিছেন বাণী 
শুনি দ্বিজ হরষিত । 

শনের নিকটে, কৃতাঞ্লি প্রত 

বলে যদ্দি কর হিত॥ 

যদ্দি নিজগুণে, দয়া হল দ্দীনে 

ভবে করি নিবেদল। 

ছশড় মোর বাশি, ওহে গুণ রাশি 

দুঃখ কর নিবারণ ॥ 

দেহ এই বর, ওহে শনৈশ্চর 

ছাঁড়হে আমার কাযা । 

নিজ কায়া লীন, হইয়। অধীন 

জনে দেহ পদ ছায়া ॥ 

তুমি শনৈস্চর, ব্যক্ত চন্বাচর, 

সুচর খেচরগণে । 
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সব কোপানল, ভইলে প্রবল 

সহিবে কাহার প্রাণে ॥ 

দেখ তার সাক্ষ্য, ওহে লোতিতাক্ষ 

গৌরীস্থত গণপতি । 
নরাস্থরগণ, পুজে যে চরণ 

তার কি হইল গতি ॥ 

প্রাগদেশপতি শ্রীব্চস নৃপতি 

কত দ্বঃখ বনে পেলে । 

বিক্রম রাজন্, বিক্রম ভাজন, 

তারে কত ছঃখ দিলে ॥ 

আমি দীন জন, অনিত অন্ভাজন, 

কি মতে সহিব তায় । 

মশ্ষিক! কখন, স্ষমেরু বহন 

করিবারে সাধ্য পায় ॥ 

আর এক বাণী, শুন দেব শনি 

ভ্রেতাধুগে স্থুবিদিত। 

রাম মহাবলী, বধিলেন বালী, 

লোকে বলে অনুচিত ॥ 

আমাকে বখিবে, কী লাভ হইবে 

কেবল কলঙ্ক সার। 

তইয়1 অধীন, বধিলে অধীন 

প্রভূত নাতিক তায় ॥ 

এইবপে স্তৃতি নতি করে দ্বিজ বর। 

প্রসন্ন হইয়া বলে দেব শনৈশ্চর ॥ 

শুন বলি ওহে দ্বিজ মাগি লহ বর। 

তোমার শ্তবেতে তুষ্ট হই বিশ্তর ॥ 

কল্য শনিবার দিব! দশদগ্ড গতে। 

আমার কু-দৃষ্টি আর না রবে তোমাতে ॥ 
নিজ অঙ্গ সঙ্গ আমি হইব নিশ্চয় । 

আর ন। পাইবে দুঃখ যাহ নিজালয় ॥ 
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ক্রমশঃ দশম বর্ষ ভোগের নিয়ম । 

দ্বিবর্ষ হয়েছে গত আছয়ে অষ্টম ॥ 

এ অষ্ট বংসর আমি থাকি নিজাশ্রয় 

তব ছুঃখভাগী আমি হইব নিশ্চয় ॥ 

আর এক উপদেশ বলি তব ঠাই । 

গঙ্গান্নীনাধিক ফল ত্রিভুবনে নাই ॥ 

অতএব কল্য যেয়ে জাহৃবীব তটে। 

ন্নান করি গুরুমন্ত্র জপ অকপটে ॥ 

দশদণ্ড যোগাসনে ভজ গুরুপদ 

অবশ্য হইবে অস্ত এ ঘোর বিপদ ॥ 

মোর বাক্য অন্যথা ন1! কর দ্বিজবর । 

এত বলি লুকাইল দেব শনৈশ্চর | 
যে দিব! হইল গত হরিষ অস্তরে | 

যামিনী হইলে ভোর চলে গঙ্গাতীরে ॥ 

উপনীত হয়ে করে স্নানাবগাহন । 

প্রথমে করিল সন্ধ্যা দ্বিতীয়ে তর্পণ ॥ 

তৃতীয়ে তটিনী তটে বসে যোগাসনে । 

নিজ শক্তি মন্ত্র জপে মহাভক্তি মনে ॥ 

কর্মফল বিফলতা কে করিতে পারে । 

দুই দণ্ড অগ্রে দ্বিজ যোগ ভঙ্গ করে ॥ 

নয়ন মেলিয়ে দেখে দুই দণ্ড বাকি । 

পুনঃ যোগে বসে দ্বিজ মুদে ছুই আখি ॥ 

পাইয়! এতেক সন্ধি সুর্যের তনয়। 

পুনঃ আসি ছ্বিজ অঙ্গ করিল আশ্রয় ॥ 

এতেক বিপদ বিপ্র কিছুই না জানে । 

বিড়দ্বিতে বিপ্রে শনি ফিরে নানা স্থানে ॥ 

পথি মধ্যে রাঁজন্ত পেয়ে দুইজনে । 

অচৈতন্য করে নিয়৷ রাখিল। গোপনে ॥ 

সজিলেন মায়ামুণ্ড দেব শনৈশ্চর | 
রাখিল। দ্বিজেরে দুই জান্ধর উপর ॥ 
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শনিকোপে বশীভূত স্থশর্ষা ব্রাহ্মণ । 

হইল চৈতন্ত হত দ্বিজেতে কারণ ॥ 

উরুদেশে মুণ্ড শনি রাখিয়া যতনে । 

চৈতন্য না হল তবু দ্বিজের নন্দনে ॥ 

ফেলিলেন মায়া জাল মায় বিধিবর | 

রাজাকে বারতা দিতে চলিল] সত্ব ॥ 

রাজদূত রূপ ধরি শনি মহামতি। 
সেরূপে চিনিতে পারে কাহায় শকতি ॥ 
উপনীত রাজধানী দেব শনৈষ্টর । 

সমাচার বলে গিয়া রাজার গোচর ॥ 

তো হম যোবোলে মহারাজ স্থনেো৷ আরজিয়!। 

গঙ্গাতীরমে এক বামুনকে! দেখ খে অভী আয়] ॥ 
সো যোগীকে মাফিক ধ্যান করত হায় আখ বুতাকে। 

জল্তা হায় মেরা উসকা বেজায় কাম দেখ কে ॥ 

সো হুজুরকে দোনেৌ লড়কেকে। আপনে খুন কিয়।। 
বটে রহা দোনৌ। শির জানুমে রখ দিয়া ॥ 

তো হম পনচানে সো বামুন কো। বৌল দিয়া সব লোক 

আপকে ঘরমে রহনেওয়াল। পড়ানেওয়াল1 বালক ॥ 

সো য্যায়সা থায়া আপক1 নিমক্ ত্যায়সা কিয়া কাম। 

ক্যাকরেঙে মহারাজ আপকো বোলায়ে যাত] হম ॥ 

অগর হমকে। হুকুম দে! মহারাজ তবযায়েছে ওহ1। 

পাকড় করকে ম্যায় উসকো বীধ লে আউল! মুহা ॥ 

তখন শুনিয়। ভূপতির অতি লাগে চমতকার । 

আরক্ত নয়নে রাজা করে হাহাকার ॥ 

পরে দূতকে বলে জলদ যাও তুম মৎ কর দের। 

জহা! বৈঠ1 খুনী বামূন লেকে ছুঠো শির ॥ 

অভী এযায়সা মাফিক বাধ লে আও নহ্বী ভাগ সকে। 
দূত কহিছে য্যায়সা হুকুম লে আও ত্যায়সা করকে ॥ 
পরে আশীষ কীজিয়ে মহারাজ বলি শনৈশ্চর । 

অবিলঘ্ে উপনীত যথা ছিজবর | 
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তখন শনি বলে ভণ্ড বামূন আজ পায়াহে। তৃমকে1। 

মহারাজ হুকুম দিয়] হায় তৃমকে। লেনে হমকো ॥ 

তু আও গিদর তু ভাকু হায় খুন কিয়! রাজস্থত। 

আজ তৃষকে! খুন করেঙ্গে হম রাজাক! দূত ॥ 

তখন এতেক বলিয়! শনি ধরি দ্বিজবরে। 

রাজ সন্ধানে আনি দ্িলেক সত্বরে ॥ 

তখন দ্বিজে দেখি কোপে রাজ! বলিছে বচন। 

মেরে লড়কেকো খুন কিয়! তুম কাাছারে বামুন ॥ 

শুনি স্থশর্ম॥। কহিছে শুন ওহে মহারাজ । 

আমারে দিয়াছে বিধি এ দারুণ লাজ ॥ 

আমি নাহি জানি ভালমন্দ বসেছিন্ত ধ্যানে । 

কর্মদোষে বিধি মোর থাকিয়। সন্ধানে ॥ 

(এবে ) করিলেন বিধি মোরে এত বিডস্বন1 । 

মন্থষ্য অসাধ্য দিতে এতেক লাঞ্চন] ॥ 

তখন রাজা! বলে উওবাতি নী” কেরামত। 

দূতকে বলে জেল দেনেকো লে আও উসকে জলদ ॥ 
হম ক্যা করেঙ্গে মের লড়কেকে!1 বামুন কিয়া খুন । 

বামুন বধমে পাপ নহীভী বামুন হোতা ছে খুন ॥ 

উও যায়সা মাফিক হখ দিয়] হায় ত্যায়সা উনকে। কীজে। 

যৃহণাসে উঠাকে তুম জলদদ উসকে। লীজে ॥ 

( তখন ) এত শুনি দ্বিজে ধরি নৃপতির চর । 

বন্দীশাল1 পথ পানে চলিল সত্বর ॥ 

তখন কারাগারে রাখে দ্বিজে রাজার আদেশে । 

দ্বিজে বিড়দ্বিল। শনি মন্তুষ্যের বেশে ॥ 

হেথা! পুরবাসী যত, শুনি রাজপুজ্র হত 

বিলাপ করিয়। কত রোদন করি কহে ॥ 

ওষটে নিদারুণ বিধি, এ নহে তোমার বিধি 

দিয়ে ছুটি গুণনিধি পুনঃ হরে নিলে হে ॥ 

কান্দে রাজ! নবেম্বর, পুত্রশোকে শোকাতুর 

ক্রন্দন বিহীন হ্বর নাহি রাজপুরে হে ॥ 
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রাজা দোহাঁকাররাণী, সদাকাল হাহাকার 

ক্ষণে যেন সবাকার অবনী লোটায় হে ॥ 

হেথ। দ্বিজ বন্দীশালে, কান্দিয়া কান্সিয়া বলে 

এ সময়ে কোথ। রইলে দেব শনৈশ্চর হে ॥ 

পড়িয়া বিপদ ঘোরে, দ্রাসে ডাকে সকাতরে 

ছুঃখেতে প্রাণ বিদরে ন1 দেখি উপায় হে ॥ 

ভাবিয়া? বুবিনু স্থুল, মোরে বিধি প্রতিকূল 

তাহে হয়ে বুদ্ধি ভুল যোগভঙ্গ কৈনু হে ॥ 
সেই অপরাধে নাথ, এ কি কল্পে অকম্মাৎ 

শিরোপরি বর্জীঘাত উচিত না হয় হে ॥ 

হুঃখানলে দহে প্রাণ, কিসে পাৰ পরিজ্রাণ 

কর দুঃখ অবসান তুমি বিশ্বময় হে ॥ 

এই মতে দ্বিজবর, কান্দিছেন নিরস্তর 

শুনি দেব শনৈশ্চর দয় প্রকাশিল হে ॥ 

শুনি অপুর্ব কথন, রাজপুত্র ছইজন 

হইলেন সচেতন নিদ্রাভঙ্গ প্রায় হে ॥ 

এ বলে উহারে ভাই, চল মোর] গৃহে যাই, 

বিলম্বিতে কাধ নাই চল চল চল হে ॥ 

এত বলি ছুই জনে, চলিলেন ততক্ষণে 

উপনীত নিকেতনে যথা নৃপমণি হে ॥ 

রাজা দেখিয়। তখনে, জিজ্ঞাসেন ছুই জনে 

এতেক বিলম্ব কেনে আছিল! কোথায় হে ॥ 

এথাকার বিবরণ, জাননা রে বাছ। ধন 

দেখ সবে অচেতন ধরণী লোটায় হে ॥ 

রাজপুত্র ছুই জনে, জিজ্ঞাসে জনক স্থানে 

সবে অচেতন কেন পড়ে ধরাসনে হে ॥ 

পুত্রের শুনিয়1 বাণী, বলিছেন নৃপমণ্ি 

শুন বাছ। সে কাহিনী অতি অসম্ভব হে॥ 

পুর্বের বুতাস্ত যত, শুনিয়া নৃুপতি সত 

হইয়৷ বিস্মিত যুত ভূপতি প্রতি কহে ॥ 



- শনির পাঁচালী ১৫৫ 

শুন পিত1 নিবেদন, বলিলে যে বিবরণ 

শুনিম্] বিস্মিত মন হইল আমার হে ॥ 

কাননেতে দুই ভাই, অলসেতে নিদ্রা যাই 

এবে মনে ভাবি ভাই একি বিপরীত হে ॥ 

কোথা সে দ্বিজ্ত তনয়, বল পিত1 মহাশয় 

শুনিয়] ভূপতি কয় বন্দীশালে দ্বিজ হে ॥ 

এত বলি নরপতি, বলিল1 দূতের প্রতি 

আন সেদ্বিজ সম্ভতি কারাগার ভতে হে ॥ 

শুনিয়া এতেক বাণী, প্রণমিয়া বুপমণি 

চিল দূত অমনি কারাগার পানে হে ॥ 

দূত বেয়ে কারাগারে, বলিলেক দ্বিজবরে 

চল রাজা ভেটিবারে দুঃখ অবসান হে ॥ 

শুনি বিপ্র হরষিত, হয়ে চলিল' ত্বরিত 

ভপালয়ে উপনীত রাজ সন্নিধানে হে ॥ 

হয়ে সশহ্কিত কায়, বলে ওহে নররায় 

বধিতে দ্িজ তনয় উচিত না হয় হে ॥ 

এক্সপে দ্বিজবর মহাঁভক্তি ভাবে । 

বলে প্রাণ গেল জ্রাণ কর স্বপগ্রতাপে ॥ 

তৃষি হে ভূপতি সবাকার ভর্তা। 

বল কে রাখে তায় তৃমি যার হত্তী ॥ 

তনয় সতুল্য প্রজ্জা রাক্ত সমীপে । 

নাশিলে প্রজাচয় সবে নিন্দে ভূপে ॥ 

এমতে বহু বোল বলে দ্বিজ রাজ্জে। 

রাজা কন এত ছুঃখ পেলে তব ভাগ্যে ॥ 

স্থথছুঃখ সকলে কপালে 1নবিষ্ট । 

তব ইষ্ট কোপে হল এ অনিষ্ট ॥ 

আপনি স্বচক্ষে দেখ হে মহাশয় । 

মৃত স্থুত বাচিয়া এসেছে নিজালয় ॥ 

সশর্ম দেখিয়ে সচকিত অঙ্গ । 

বিল শনিকোপ কত যোগ ভঙ্গ ॥ 



১৫৬ ংলার পল্লীগীতি 

ভূপতি প্রতি কয় পুরাকাল বাতা । 

শুনি ভূপ অপরূপ ভীত রাজ ভর্তা ॥ 

সুশর্ম। প্রতি ভূপ বলে হে দ্বিজবর । 

মনোনীত বাঞ্ছা দেখিতে শনৈশ্চর ॥ 

ত্বচক্ষে দেখিয়। পুজিব তাহাকে । 

মনের বাসনা বলিনু তোমাকে ॥ 

ছ্বিজে কয় মহাশয় বলিলে যে ভাষা। 

পুনঃ তায় দেখিলে তবে পুর্ণ আশা ॥, 
এতেক বলে ছিজ চলিল আপনি । 

যেই স্থানে পুবে দেখোছল শনি ॥ 

মহাভক্তিভাবে ভাবে দেব শনৈশ্চর | 

দেখি দ্বিজে ভক্তি শনৈশ্চর অতঃপর ॥ 

আসি বিপ্র পাশে বলে মিষ্ট ভাসে । 

আমাকে ডাকিলে বল কী মানসে ॥ 

শুনিয়! শনি বোল বলে বিপ্র বাণী। 

তোমাকে পুর্জিতে চাহে নুপমণি ॥ 

স্বচক্ষে দেখিয়া তব পাদপদ্ম। 

ভজিবে তোমাকে যথা শক্তি সাধ্য ॥ 

শনি অঙ্গীকার করি দ্বিজ ভাষে। 

চলিল ছুজনে ভূপতি আবাসে ॥ 

উপনীত ভূপালয়ে ভূপতি সমক্ষে 

অপরূপ শনিরূপ দেখে ভূপ স্বচক্ষে ॥ 

সভামগুলস্থ আছিল যত জন। 

কেহ না পাইল তাহার দরশন ॥ 

করে ধোড়পাণি বলে রাজারাণী। 

মোরা মূঢুমতি তোমাকে না জানি ॥ 

দিয়াছি যত দুঃখ তব ভক্ত জনে । 

সে দোষ ক্ষমিবে তব নিজগুণে ॥ 

এবে মনোবাঞ্। পুজিতে তোমাকে 

করি কপাদৃষ্টি বলহে আমাকে ॥ 



শলির পাচালশ ১৫৭ 

সেবিতে তবপদ কত দ্রব্য লাগে। 

নিশিতে পুজে কি পুজে দিবা ভাগে ॥ 
শুনি বিপ্রবাণী বলিলেন শনি। 

শুনহে ভূপতি বলি সে কাহিনী ॥ 

যে জাতি যে যে ফল মিলে সেইকালে। 

পুজিবে সে কালে সেই পঞ্চ ফলে ॥ 

চিনি শরকরা আর দিয়ে সন্দেশাদি। 

দিয়ে কর্পুর তাশ্ুল সব নিবেদি ॥ 
উপকরণারদ্দি না হলে ঘটনা | 

দিয়ে পঞ্চফল পুজিবে সাধুজনা ॥ 
যথা শক্তি পুজা দিলে ভক্তিভাবে । 

হবে অর্থশালী দরিদ্রতা যাবে ॥ 

পুজিবে শনিবারে ঘোব সন্ধ্যাকালে । 

যত বন্ধুবর্গ ডাকিবে সকলে ॥ 

যতন না হতে আমিবে যে আগে। 

করিবেক যত্ব যত বন্ধুবর্গে ॥ 

উপহার ভ্রব্য একভ্ত্র করিয়া । 

করিবে নিবেদন শনি উদ্দেশিয়া | 

পড়িকস পাচালী শুনিবে প্রসঙ্গ ৷ 

খাইবে প্রসাদ হলে কথ। সাঙ্গ ॥ 

খাবে সভামধো বাসী না করিবে । 

এ মতে আমাকে যে জনে পুজিবে ॥ 

হলে সে দরিন্র নানা অর্থ পাবে । 

ন1 পুজিলে হে ভূপ লালন হুঃখ পাবে ॥ 

যেখানে যে পুজে শুনি যে না যাবে । 

পাচালী যে নিন্দে অতি তুচ্ছ ভাবে ॥ 
চাহিবে যে শিন্ি খাইবার আশে । 

হবে তার শনিকোপে শনৈশ্চর ভাষে ॥ 

পুজে ব্বর্ণঘটে মহাভক্তি চিত্তে । 

কিব! সাধ্য ভাবে পুজে যে ষেমতে ॥ 



৯৫৮ বাংলার পলীগীতিত 

এতেক বলিয়। শনি মহামতি । 

হইল অদৃশ্য না দেখে ভূপতি ॥ 

ভূপে কয় ছিজবর যাও নিজ ধানী । 
করিজ্ঞ তোমায় দান গ্রাম পঞ্চখানি ॥ 

ভূমিদান পেয়ে ছিজ মহাহর্য মনে। 

চলিল অমনি নিজ সিন্ধু গ্রামে ॥ 

পুজিল শনৈশ্চর গিয়া দ্বিজ নিজঘবর ।. 

হয়ে দুঃখ অস্ত হল যে ধনেশ্বর ॥ 

হল স্থ্প্রকাশ্ট শনিপুজা মতে । 

আছে যার বাঞ্ছ। পুজ এই মতে ॥ 

দ্বিজ গোপীকাস্ত করে যোড়পাণি । 

বলে ভীত চিত্তে সকরুণ বাণী । 

সভামগ্ুপস্থ শুনি সবজনে । 

করে কূপাদৃষ্টি দ্বিজ দ্ীনহীনে ॥ 
শাঁনর পাচালী শুনিম্বা শ্রবণে। 

ক্ষনে দোষ পরিতোষ হও নিজগুণে 



জ্রস্্রোদ্প পন্সিচ্ছ্ছেদ 

বিগ্নেব্র গান 

বাংলার লোকসাহিত্যে পুরনারীদের রচিত গীতি-গাথার সব চাইতে বড় 

অবদানই বোধ হয় বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত “বিয়ের গান” ও ছড়াগুলি। 

প্রায় সকল সমাজেই বিবাহ উপলক্ষ্যে বেশ কিছু গান-বাজনার ব্যাপার 

এককালে চল্তি ছিল। কিন্তু লোকে যত বেশি শহরের সংস্পর্শে আসতে 

শুরু করল ততই বেশি করে অপ্রচলিত হতে লাগল মেয়েদের এই সব গান। 

অথচ এক সময় এমন কি আজও এই সব গান আনন্দ বিতরণ করে থাকে 

পল্লী বাংলার নিভৃত প্রাঙ্গণে। এর ভিতর শুধু আচরণীয় ব৷ ক্রিয়াকর্মের 
খবরটুকুই নয়, বাংলার তৎকালীন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থারও একট 

আভাষ পাওয়। যায়, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্মিত হতে হয় নিরক্ষর বা শ্বল্পশিক্ষিত' 

বঙ্গললনাদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে। 

বিয়ের পাকা কথা যে-দিন হয়ে গেগ ( পুববঙ্গে বলে 'পাটিপত্তর? ) সে দিন 

থেকেই প্রকৃত পক্ষে গানের আমর বসে গেল। এবং এ চলতে থাকবে 

দ্বিরাগমণ অর্থাৎ জামাই-মেয়ে ফিরে আসা পধস্ত (পশ্চিম বঙ্গে বলে 

'ধূলপায় )। কোনো কোনো জায়গায় এর স্থায়ীত্ব পনর বিশ দিনও হয়ে 

থাকে । 

বিয়ের দিন এগিয়ে আসে। এরই মধ্যে একদিন গুভদিন দেখে এয়োতীর। 

সব এগিয়ে আসে বুঁদ্ধর ধান ভানতে। অধিকাংশ সময়েই যার এ মাঙ্গলিক 

গান গায় তারাই একাজে বহাল হয়। কারণ এই ধান ভান! থেকেই শুরু হল 

নিয়ম মাফিক মাঙ্গলিক গান। বাজনার দরকার নেই, নারীদের সম্মিলিত 

পাচমিশালী কণ্ঠন্বর আর টেঁকীর পাড়ের শব বাজনার কাজ করে। 

গান গাইতে বসেই প্রথমেই যে যার ইচ্ছামত পান-ন্থুপারী মুখে দিয়ে 

(প্রাচীনাদ্দের কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে দোক্তাপাতাও ব্যবহার করেন ) শুরু করে 

গান £-- 

ও ধান ভান রে মুরলীর গীত শুনি, 

বৃন্দাবনে ভানে ধান রাহ বিনোদিনী । 
টেকীর পাড়ের লাথে সাথে তাদের গানের উঠৃতি পড়তি আছে। তাদের 

এখন কত কাজ! বিয়ের দিন তো দেখতে দেখতে এগিয়ে এল । মহাধূম- 
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ধামের ব্যাপার। বাড়ি ভর্তি লোক। ঘুম অনেকের চোখেই নেই। হঠাৎ 

দেখা গেল বিয়ের আগের দিন শেষ রাত্রে বিষে বাড়ির এক পাল মেয়ে ও বৌ 

দল বেঁধে চলেছে পুকুর কিংব। নদীর ঘাটের দ্রিকে । মেয়েদের কারও হাতে 

বরণ-কুলা, কারও কাখে জলের মঙ্গল কলসী। ছোট ছোট মেয়ের দল 

চলেছে শাখ বাজাতে বাজাতে । পিছন পিছন আসছে ঢোল আর কামি। 

কখনও বা “সানদার” (সানাই বাদক ) ও থাকে এই দ্লে। পুর্ববঙ্গে একেই 

বলে “জলসইতে: যাওয়া। অনেক জায়গায় 'জলসই” ও বলে থাকে ৷ পুকুরের 

দিকে বা নদীর ঘাটে যেতে যেতে তারা গান ধরে :-- 

আইজ রামের অধিবাস কাহল রামের বিয়া গে। কমলা, 

আমরা জল ভরিতে যাই, সই আমর] জলে যাই। 

কিংৰ £-_ তোমার রামের অধিবাসের রাণী সময় গেল। 

গা তোল কৌশল্য রাণী নিশি প্রভাত হইল ॥ 
তোমরা সখি আনগে! হলুদ, আন গে হলুদ সকলে । 

আমার রামেরে সিনান করাও অতি সকালে ॥ 

নদীর ঘাটে এসে পৌছেছে মেয়েরা । ছোটরা শাখ বাজায়, বড়রা 

উলুধ্বনি দেয়। বধিয়সী সধবা গিম্নীবান্নী মানুষ অর্থাৎ যার হাতে রয়েছে 

মঙ্গল কলস, তিনি এইবার ঘাটে নামলেন কলমীতে জল ভরতে । পাড় থেকে 

মেয়েরা নতুন গান ধরল :-_ 

জলে ঢেউ দিওনা গে৷ সখি 

টেউ দিওনা, ঢেউ দিওনা, 

আমর জলের চাতকী। 

জলের কালোরপ নিরখি 

জলে ঢেউ দিওন! গো সখি । 

আগে সখি, পাছে গে। সখি 

মধ্যে রাধা চন্দ্রমুখী। 

ঢেউ দিওন। সখি কৃষ্ণের কালোরপ নিরখি। 

কেহর পৈরণ নীলাম্বরী 
কেহর পৈরণ সাদ। ধুতি, 

রাধার পৈরণে সাড়ী 

তাতে কষ্ধের নামটি লেখ। দেখি ॥ 
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জলভর1 সাঙ্গ করে মেয়ের দল আবার ফিরে চলে ঘরের দিকে । সানাই 
বেজে চলে, ঢুলীভায়া বাজায় ঢোল, তাল দেয় কাসি। মেয়ের দল গান 
ধরে £-- 

বরণ কুল আনে সখি, বরণ কুল! আনে! 

আমর শ্যামের ঘাটে যাই। 

আমর জল সইতে যাই। 

ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও সখি, 

ঘিয়ের প্রদ্দীপ জ্বালাও, 

ধান দিয়া, দুর্বা দিয়া, রামের ওই 
বরণ ডাল। সাজাও । 

আমর] জল সইতে যাই, 

আমর ফুল তুলতে যাই । 

বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই কাজ হল মঙ্গল ঘট স্থাপন করা । যে-কলসীতে 

করে জল নিয়ে আস হল সেইটাই হল মঙ্গল ঘট । এই ঘট স্থাপনার সময় 

পাচজন এয়ো৷ একত্রে এটিকে মাটির উপর স্থির ভাবে বসায়। বসাবার আগে 

পৈঠেটিতে দিয়ে নেয় ধান দূর্ব। প্রভৃতি । এই মঙ্গল ঘট স্থাপন করবার সময়ও 
তার। গান গায় অতি কোমল এবং মিহি স্থুরে ১ 

ওগো মঙ্গলো আসিছে ছুয়ারে 

মঙ্গলে! অবনী আজ। 

মঙ্গলে জলধর, মঙগলে। কলসে 

পাছ্য অর্থা নিয়ে এসো হরষে, 

অতিথি, ভূপতি, দেবতা, স্বদেশে, 
মঙ্গলে। অবনী আজ ॥ 

এবার আরভ হল বুদ্ধির কাজ। চল্তি কথায় বলে “অধিবাস”। 

মেয়েকে নতুন কাপড় পরান হল। তার কপালে আকে চন্দন কুমকুমের ফৌোট]। 
গলায় পরান হল তুলসী কাঠের মাল1। কোমরে জড়ান হল নতুন লাল ঘুন্সী। 
চোখে দেওয়1 হল কাজল, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের! শুরু করে গান £__ 

ওগে। বৃদ্ধির কার্ধে কী কী লাগে? 

যোল মোন চাউল লাগে গে । 

ওগো বৃদ্ধির কার্ধে কী কী লাগে? 
ষোল বিড়া পান লাগে গো। 

১১ 
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ওগে। বুদ্ধির কার্ধে কী কীলাগে? 

ষোল মোণ গুয়। (স্থপারী )লাগে গো। 

ওগো বৃদ্ধির কার্ধে কীকী লাগে? 

ষোল মোণ মুগ লাগে গো৷। 
ওগো বৃদ্ধির কার্ধে কী কীলাগে? 

ষোল মোণ ধান লাগে গো। 

ওগো! বৃদ্ধির কার্ধে কী কী লাগে? 

ষোল মোণ কড়াই লাগে গে।। 

ওগে। বুদ্ধির কার্ষে কী কী লাগে? 

যোল মণ যব লাগে গো। 

ওগো! বৃদ্ধির কার্ধে কী কী লাগে? 

ষোল মোণ হরীতকী লাগে গো । ইত্যাদি । 

বেলা বাড়তে থাকে । কাজের বাড়ির ব্যাপারতে।! কেউ কাজে ঘুরছে। 
কেউ বা বে-কাজেই বেশি ঘোরাফেরা করছে । ফলে মেয়েকে ন্বান করাবারও 

বেলা বেড়ে যায়। অবশেষে গিম্লী-বান্ীদের নজর পড়ে । তাইতো! মেয়েটা 

ন্লান করবে কখন? বেলা যেআর নেই! আর একটু পরেইতো। আত্মীয় 

কুটুঙ্ছে বাড়ি বোঝাই হয়ে যাবে । কাজেই সাজ সাজ রব পড়ে যায় মেয়েকে 

স্নান করান নিয়ে। নিয়ম কাম্গুন সব গায় হলুদ্দের মতো! । অন্ততঃ পক্ষে 

পাচজন এয়োতী একযোগে শিলের উপর কাচ৷ হলুদ, গিলে, দুর্ব প্রভৃতি নিয়ে 
থেতো। করে । তারপর তা মাখিয়ে দেয় মেয়ের মুখে, হাতে, পায়ে সর্বাঙে। 

এই হুলুদ বাটা শুরু করবার সময় থেকে মেয়েকে নান করান পর্ব সমাধা ন৷ 
হওয়] পর্ধস্ত চলে মেয়েদের সমবেত কণ্ঠের গান £-_ ৃ 

তোর আয়গে। সকলে 

রাম-সীতাকে স্নান করাব স্থশীতল জলে । 

কস্তরী মিশায়ে জলে ঢেলে দাও গো রামের শিরে। 

সখি সকালে আয়গে। মাজ কেটে আরো 

কুর হরিদ্ত্রা বেটে আনো 

ধোপার ছেলে ডেকে আনো সখি সকালে । 

ছুতারের পি'ড়ি আনো 

কুমারের কুম্তড আনো 

গঙ্গাজল ভরে আনো, সখি সকালে । 
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কুমারের মুছি আনো 

চার কোণার ছন আনে। 

আইওগণে ডেকে আনো সখি সকালে । 

কিংব। £-- ব্যাল। দশট। বাইজ্যাছে 

রাধা রাণী ছানে চইল্যাছে। 

স্থতারের পিড়ি আনে। 

আনো সকালে 

রাধারাণী ছানে চইল্যাছে। 

পুরুইতের স্থত। আনো, আনে সকালে 

রাধারাণী ছানে চইল্যাছে। 

কুমারের মাটি আনো, আনো সকালে 

রাধারাণী ছানে চইল্যাছে। 

আনে! আনে। হলুদ বাইটযা, আনে সকালে 

রাধারাণী ছানে চইল্যাছে । 

পুববঙ্গে অবশ্ট এর পরেই মেয়েদের ফুল তুলতে যাবার কথা কিন্তু পশ্চিম- 

বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও রেওয়াজ আছে বিয়ের দিন নাপিতানীর। 

আসে মেয়েদের পায়ের নথ কেটে দিতে, আলতা পরিয়োদতে। এই আলতা 
পরিয়ে দেবার সময়ও নাপতানার গান শোনা যেত $-_ 

প। কামাবি কেহুটে মোড়লের বাড়ির বউ, 

এমন কর্য। কামায়্য। |দমু বাহারেবেনা লহু। 

আমার হাতে যে-ব। কামায়, 

দেখ্যা ভোলে শ্বশুর জামাই, 

পিরীত লাগানি, অ নাপতানি কহে কত শাহু। 

আমার আলতায় কা গুণ ধরে, 

্বগের সিড়ি টান্ত। আনে, 

সতী অহল্যা, ত্রৌপদী, বেহুলা, আছে সাক্ষী রহ ॥ 

এইবার মেয়েকে সাজাতে হবে-_-একেবারে াবয়ের সাজে । গহনাগাটি, 

কাপড়-চোপড় ছাড়াও সকল সাজের বড় সাজ হল ফুলের সাজ। ফুলের গহনা, 
ফুলের মালা, অনুষ্ঠানের ফুল, সব কাজেই ফুল। কাজেহ বিবাহাদি ব্যাপারে 

ফুল একাম্তই দরকার | তাই মেয়েরা আবার দল বেঁধে চলল বাগানে ফুল 

তুলে আনতে । 
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প্রত্যেকের হাতেই একখানা করে ফুলের সাজি। তার] ফুল তুলছে 
আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই দলের কর্তরী শুরু করলেন গান। সঙ্গে সঙ্গে তান 

ধরল সঙ্গী সাথীর £__ 

তোরা.কে কে যাবি আয় ফুল তৃূলিতে, নিকুগ্ত বনে, 

ত্বরা করি আয়রে সকলে নিধুবাবুর বাগানে । 
কে কে যাবি আয় ফুল তুলিতে নিকুপ্ত বনে ॥ 

ফুল তোলা হয়ে গেল। এইবার মেয়েকে সাজাতে বসান হল। কিন্ত 
সাজাবারও তো অনেক নিয়মকাহ্গন আছে। প্রথমেই চাই চন্দন-কাজল | 

তারপর নতুন পাটি-__যার উপর বসিয়ে মেয়েকে সাজান | চাই নতুন 
পিড়ি। এই পিঁড়ির উপর বসেইতো। মেয়ের বিয়ে হবে । ফাজেই আনুষঙ্গিক 

ব্যবস্থার দরকার বইকি । তাই তার গান ধরে £_ 

চল সজনী দেখে আসি সীতা সাজাবার বাকি কী? 

আমর? বকুল বনে যাই বকুল ফুল টোকাই ( কুডাই )। 

বকুল ফুলের মাল! গেঁথে আমরা রামসীতা সাজাই । 

আমরা বিনা জলে চন্দন ঘষে রাম ললাটে দিয়েছি, 

বিনা তেলে কাজল পেরে সীতার চোখে দিয়েছি, 

আমরা মালী বাড়ি যাই, মুকুট নিয়ে এসে রামকে সাজাই । 
আমরা পাত্রা বাড়ি যাই, পাটি নিয়ে এসে সীতাকে বসাই। 

আমরা কুমার বাড়ি যাই, পিঁড়ি নিয়ে এসে রামকে বসাই ॥ 

এইবার গহন] পরাবার পালা । সাধ্যান্ুসারে মেয়ের মা-বাবা মেয়েকে 

যৌতুক স্বরূপ যে-সব গহনা্গাটি দিয়েছে কিংবা আত্মীয় পরিজনদের কাছ 

থেকে পাওয়। গহনা সব একত্রে নিয়ে, এমনকি দরিদ্র ঘরে কোনে? গহনারগাটি 
ন] থাকলেও সঙ্গী সাথীর! বসল তাদের সখিকে সাজাতে :_ 

সীতার সুন্দর মাজাতে চেলেনীর কোচাতে 

সাজ সীতা সুন্দর সাজে । 

সীতার'স্ুন্দর ললাটে সোনার টিপটি 

_... সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে। 

সীতার সুন্দর কে সোনার হাশুলী 

সেজেছে সীতা! হন্দর সাজে । 

সীতার সুন্দর মস্তকে স্থন্দর বেণীটি 

বেধেছে সীতা সুন্দর খোপাটি। 
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সীতার সুন্দর হাতে সোনার বাজুটি 
সেজেছে সীতা হুন্দর সাজে । 

সীতার সুন্দর আন্গুলে সোনার অঙ্জুরী 
পর সীতা আভরণ হে। 

কিন্তু গানের ভিতর যে সব গহনার্গাটির কথা উল্লেখ কর। হয়েছে, যুগে যুগে 

॥ এরও পরিবততন হয়। কাজেই নতুন নতুন গানে এই সব পুরানো গহনাগীটির 

পরিবর্তে নতুন নতুন গহনার নামও শোনা যায়। আরও একটু লক্ষ্য করা 

যাবে তাদের আধুনিককালের গানের ভিতর কতকগুলি চলিত গহনার ইংরেজী 
নামও আছে। এই সব ইংরেজী কথা তার্দের অজ্ঞাতপারেই গানের মধ্যে ঢুকে 
পড়েছে সন্দেহ নেই। তাই মেয়েকে সাজাবার পর যতক্ষণ পধস্ত না তাকে 

বিয়ের আসরে নিয়ে যাওয়া হয় ততক্ষণ পযস্ত একটার পর একট] গান চলতে 

থাকে । এই সময় এদের ভিতর যানি একটু নতুন গহনার্গাটির খোজ রাখেন 
তিনি এবং অপরাপর সকলে মিলে গান ধরেন £__ 

শ্যামেরই কাচমে (কাছে ) নদীয়ারই বামে 

হাওয়। লাগে রাধার গায়। 

হাতেতে চুড়ি, কানে দেব মাকুড়ী, 
আলতা পরাও রাধার পায়। 

হ্যামেরই কাচমে নদীয়ারই বামে 

হাওয়া লাগে রাধার গায়। 

গলেতে “নেকলেস” হাতে দেব “বেস্লেট্ 

আলতা পরা রাধার পায়। 

মাথাতে টিকৃলী পায়ে দেব তোড়া, 

আলত! দেব রাধার পায়। 

উলু-উলু-উলু-_ পৌ-ও-ও-পৌ-ও-ও-_ 

তুমু সোরগোল শুরু হয়ে গেল কনে-বাড়ীতে। সাজ সাজ রব পড়ে 
গেল, 'জামাই আইছে, জামাই আইছে; । 

ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল চল্ল বর দেখতে । অভিভাবক শ্রেণীর 

কর্তারা চললেন অভ্যর্থন] করতে । আর এই সংবাদ নারীমহলে প্রচারিত 

হবার সাথে সাথে তারাও তৎপর হয়ে উঠলেন। কনেকে বিয়ের আসরে 

নিয়ে আসবার সাথে সাথে তারাও গান জুড়ে দিলেন 
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আমতলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলাম়্ বিয়া! 

আইলো গে! সুন্দরীর জামাই সুটুক মাথায় দিয়া। 
মুটুকের তলায় তলায় চন্দনের ফৌটা 

চল সখি সবাই মিল্যা! জামাই বরি গিয়।। 

(ও রাধে )ঠমকে ঠমকে হাটে 

শ্যাম চাদের পাছে যেমন মযুরে প্যাখম ধরে। 

আগে যায় গে! শ্টাম রাজা পাছে যায় গে। রাধা, 

তারও পাছে যায় গে। পুরুত তৃঙ্গার হাতে লইয়া ॥ 

একও পাক ছুইও পাক তিন পাকও যায়, 
সাত পাক গিয়। রাধা নয়ন তুইল]1 চায় !্ 

বিয়ের আনুষ্ঠানিক পর্যটা মিটে যাবার পরই বর-কনে চলে এল বাসর 

ঘরে। এইবার শুরু হল স্ত্রী-আচার । পূর্ববঙ্গ সমাজের স্ত্রী-আচারের ভিতর 

“চাল-খেল” একটি প্রধান বস্তু । বর-কনেকে নিয়ে বসান হল পাটির উপর, 

সেখানে আগে থাকতেই কিছু চাল এনে রাখা ছিল। বর সেই চালগুলি 

মুঠ মুঠ নিয়ে ভত্তি করে দিল কনের হাতে, কনে সেগুলি ঢেলে দিল পাটির 

উপর । এই চাল ঢেলে দেবার ব্যাপারট। অনেকটা! যন্ত্রচালিতের মতো | মেয়ে 

শুধু হাতছুটে। প্রসারিত করেই থাকে বাদ বাকী সব করিয়ে নেয় তার সঙ্গিণীর]। 
এইবার বরের পালা। তাকে সাহায্য করার কেউ নেই। সে সেখানে 

অভিমন্থ্যর মত অবস্থায়, কাজেই সে চালগুলিকে একটু বেশ দূরেই সরিয়ে দেয়, 

মেয়ের আবার সেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে আসে । প্রকৃতপক্ষে রুধিপ্রধান 

ভারতে ধান এবং চালের উপর লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান যে অনেকখানি 

নির্ভরশীল এ-থেকে তাই প্রমাণিত হয়। নব বর এবং বধূ সর্বপ্রথম শস্ের 
দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে পরিচিত হোক লৌকিক আচার নিরূপণকারীদের এই ছিল 
বোধ হয় অভিপ্রায় 

এইভাবে চলে কিছুক্ষণ। এরপর হল মঙ্গল প্রদীপের হ্াড়ির ঢাকন। 

ওঠান। তারপর জল খেল। ( “যো-খেলা'ও বলে কোথাও কোথাও ) এইসব । 

কিন্তু এসব নিযে ব্যস্ত থাকে একদল, অন্থদল কিন্তু সময় বুঝে নতৃন নতুন গান 

গেয়ে চলে £- ্ 

চলে। সথী যবুনায়, বাশী ডাকে আয় আয় 

দিনমনি ধীরে ধীরে যায়। 
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পাটিতে ঢালিয়া চাউল, রাধা করে আলে উজল, 

আইজ বুঝি শ্ামেরে হারায় ॥ 
চলে। সথী যবুনায়, বাশীডাকে আয় আয় 

দিনমনি ধীরে ধীরে যায়। (২) 

পাথরে ঢালিয়! জল, রাধা করে টলমল 

আইজ বুঝি শ্যামেরে হারায় ॥ 

পানেতে দিম। লঙ্গ, রাধা করে কত রঙ্গ 

আইজ বুঝি শ্তামেরে হারায় ॥ 
রাধা করে নমস্কার, শ্বাম করে আশীর্বাদ 

থাক তুমি সাবিভ্্রী সমান গে! লক্ষ্মীর সমান ॥ 
স্্ী-আচারের পরই বাসরের গান। বাসর ঘরে বর কনেকে ঘিরে বসেছে 

নানা বয়সী মেয়ে বৌ। পাঁচ থেকে পচাত্তর। বরের শ্তালিক! থেকে 

দিদি শাশুড়ী সবাই এসেছে বাসর ঘরে জামাই-মেয়েকে নিয়ে একটু হাসিঠাট্া 
করতে । দিদ্দিম! সম্পকাঁয়৷ একজন তো বলেই বসলেন £-_ 

ওগে৷ বর এলাম তোমার বাসরে 

একট গান গাওন। শুনি, 

গান যদ্দি না গাও, আমার নাতনীর ধর পাও, 

নহিলে মিলবে না! সোনার টাদ বদনী। 

বাংলার লোকসাহিত্যে বাসরের গানেও কিছু কিছু ছড়ার সন্ধান পাওয়। 

যায়। অনেক সময় ঠাকুরমা দিদিম। শ্রেণীর মহিলার। জামাইকে ঠাট্রা করে 
বলতেন 2 

ভড়কে] মুখে জামাই এলো ছার্দনা। তলাতে, 

এমন কইন্ত। দ্িবনা হে তোমার হাতেতে ॥ 

(ওকি জামাইয়ের ছিরিরে ) 

হাতির মতন কুলা কান কাথা চেপে ধর 
( দিদি কাথা! চেপে ধর ), 

হলুদ বরণ কইন্যা ঘরে ম্যাথের মতন চুল, 

বরের ছিরি বলিহারি গায়ে ফোটে হুল ৃ 

(দিদি গায়ে ফোটে হুল। ) 
যখন ছেলে-মেয়েদের খুবই ছোট বয়সে বিয়ে হত, তখনকার দিনে এর 

চাইতেও মজার মজার সব ছড়ার প্রচলন ছিল +--- 
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ভাঙ্গ। ঘরে শুতে দিলাম ইছুরে নিল কান 

কেঁদোনা, কেদোনা জামাই, গরু দিব দান। 

যাক বিয়ের পাটতো! মোটামুটি ভাবে চুকে গেল। তাই এ উপলক্ষে গানও 
প্রায় শেষ হয়ে এল। স্বামীর সে মেয়ে যাত্রা করল শ্বশুরবাড়ি উদ্দোস্ট্যে। 

মেয়ে-জামাইকে বিদায় দিতে এসে অশ্রসিক্ত হয়ে উঠল পুরনারীদের 
আখিপল্লব। সানাইতে বেজে উঠল করুণ রাগিণী। কন্তাবিচ্ছেদের এই 

করুণ রসঘন পরিবেশট1 অপুর্বভাবে ফুটে উঠেছে পূর্ববঙ্গের এক লোক-কবির 
কণ্ঠে £- 

স্থনামগঞ্জের নৈগ্ার ঠাকুর | 

২ স্যাখন গঞ্জের মাইয়্যারে, ৃ 
(ও) মাইয়া লইয়া যায় লইয়্যা যায় রে-_। 

বিয়েবাড়ির উৎসব কোলাহল থেমে যায়। নিভে ঘায় চোখ ঝল্সানে' 

আলোর রোশ.নাই | প্রতিম বিসর্জনের পর চণ্ীমণ্ডপের যে দৃশ্ত-_এখানে 
যেন তারই পুনরাবৃত্তি । একদিকে বীশীতে বেজে চলে বিচ্ছেদের সুর আর 

অন্যদিকে বরের বাড়িতে ঠিক এই সময় বেজে ওঠে সানাই । নববধূ বরণ 
করবার জন্য এগিয়ে আসছে বরের বাড়ির পুরনারীগণ | আনন্দের আজ বান 

ডেকেছে সেখানে । শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে 'বৌ-নাচের” যে কথা শোনা যায় 
তাতে দেখা যায় এই নববধূকে প্রথম শ্বশুর বাড়ি এসে ওখানকার সকলের 
অন্থরোধে ( অন্দর মহলে ) সেই বেনারসী ( চেলী ) শাড়ী, গহনাগাটি সমেতই 

লঙ্জাজড়িত ভঙ্গীমাতেই গানের ভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে নাচ দেখাতে হত। 

নববধূ ঘোমট] ঢাকণ অবস্থাতেই প্রথমে জোড় হাতে সকলকে প্রণাম জানিয়ে 

পরে অন্যান্ত মুদ্রা সহকারে নাচতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে চলে বরের বাড়ির 
এয়োতীদের গান £-_ 

সোহাগ চাদ বদনী ধনি, নাচত:দেখি, 
নাচত দেখি বালা, নাচত দেখি। 

নাচেন ভাল স্থন্দরী, বীধেন ভাল চুল, 

হেলিয়। দুলিয় পরে নাগকেশরের ফুল। 

রুম্কুম্ নৃপুর বাজে হুমুকু ঠুমুক তালে, 

নয়নে নয়ন মিশাইক়্যা সরমে রং লাগে গালে । 

যেমনি নাচে নাগর কানাই, তেমনি নাচে রাই, 
নাচিয় তুলাওত দেখি নাগর কানাই । 



পূর্ববঙ্গে হিন্দু সমাজেরই মতো মুসলমান সমাজের ভিতরও অস্থরূপভাবেই 
বিয়ের গান প্রচলিত রয়েছে । মেখানেও সিদ্দুর খেলা, চাল খেলা প্রভৃতি 

মেয়েলী আচার এখনও বিদ্যমান । মনে হয় এই সব গান এককালে হিন্দু 
সমাজের ভিতর থেকেই এসেছে । এখানেও বরকে নিয়ে ঠাট্রা বিজ্রপ কিছু 

কম কর! হয় না। সংগৃহীত গান কটি নিয়ে আলোচনা করলেই একথা বেশ 

বিয়ের গান 

স্পষ্ট করেই চোখে পড়বে £- 

৯ | 

| 

৩। 

ঢাক্কাই পানে তো আলর দ্ামাদ 
দামাদ মণ্ুরী টানায়ে, মশাল জালায়ে 
কী কী জেওর আনিছরে দামাদ 

বিবির লাগিয়।। 
এনেছি এনেছি রে আম্মা! সাচেবা 

কাগজ জড়াইয়! নিক্তিতে তালইয়]। 
বিবি বড গুমেনীর গুমেলা 

খেলাল ছিটায়ে ফেলল উদদেয়ে । 
দামাদ বড় রমসিকের রসিক 

(হারে) তুলিল খুটিয়ে 
(হারে) পড়াল বসায়ে। 

বিবির সিন্দুর লইয়্যারে বিদেশী দামান 
চান ফেরে নদীর কুলে, 

কার লগ্যা কেনলাম সিন্দুর রে, 
আল্লা বিধি চিনতে ন। পারে। 

মুই আগে যদি জানতাম, ছোবহান আল্লা 
ছোট ভাইধন আনতাম সাথে রে। 

আগার দিয়া আইল বিহাই, 
পাগার দিয় আইল বিহাই পো, 
সরান দিয়! আইল দুলোবের দামান্দ নারে । 

কিসে ব। বসতে দিব বিহাইকে, 
কিসে বা বসতে দিব বিহাইপোকে, 

কিসে বা বসতে দিব দুলোবের দামান্দ নারে। 
মোড়াতে বসতে দিব বিহ্বাইকে, 

মাচ্যাতে বসতে দিব বিহাইপোকে; 
ম্যাচে না বসতে দিব ছুলোবের দামান্দকে নারে ॥ 



ত্দশ্পি প্সিচ্জোদ 

ব্রত অনুষ্ঠান 

বাংলার লোক-সংগ্ীত তথা লোকসাহিত্োে বাংলার মহিলাদের দান যে নেহাৎ 

নগণ্য নয় এ কথ আমর। একাধিকবার বলেছি, এবং তার যথাযথ প্রমাণও 

দেবার সাধামত চেষ্টা করেছি। একথা বল! নিতান্তই অতিরিক্ত বলে মনে 

হতে পারে যে বাংলায় প্রচলিত অধিক্যংশ লৌকিক ব্রত 'অন্ষ্টানের “কথা” ও 

তৎসম্পকিত ছড়া কিংবা গানগুলির প্রায় সবটাই বাংলার পুরনারীদের দান। 
এই সব ব্রতকথা, ছড়া ও গানের মাধ্যমে একদিকে যেমনি পাই সামাজিক 

খবরাখবর অন্যদিকে মহিলাদের কাব্য প্রতিভারও তারিফ না! করে কোনো 

উপায় নেই। 

এক কথায় বার মাসে তের পার্ণের দেশ এই বাংলায় এমন মাস খুব কমই 

আছে যে-মাসে একটা না একটা ব্রত বা অনুষ্ঠান নেই। কাজেই আমরা 

এই পরিচ্ছেদে মাস ভেদে ব্রত কথার বিবরণ অতি সংক্ষেপে কিছু কিছু দিয়েই 

ব্ধর্ম অনুষ্ঠান” প্রসঙ্গ শেষ করব। 

কুমারী ব্রত বা শিবপুজ। 

একদিকে চৈত্র উত্সব শেষ হল চৈত্র সংক্রাস্তির দিনে, অন্যদিকে ঘরে ঘরে 

শুরু হল কুমারী ব্রত । চৈত্র উৎসব যেমন শৈবানুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়, 

তেষনি কুমারী মেয়েদের বৈশাখের কুমারী ব্রতও শিব পুজ! ছাড়া আর িছু 

নয়। পতি হিসাবে শিব হল মেয়েদের আদর্শ। পুরাণে এ সম্পর্কে বিলক্ষণ 

নজির আছে, হয়ত এ কারণেই বাংলার মেয়ের] কৈশোর থেকেই শিব পুজা 
করতে শুরু করে। এ শিব পুজায় পুরোহিতের কোনে। দরকার নেই । 

সংগ্কতের কঠিন শ্লোকও উচ্চারণ করবার কোনো প্রয়োজন হয় না। তারা 
নিজেদেরই তৈরী ছড়। আউড়ে কখনও ব] সমস্বরে স্থর করে ছড়া বলে যায়। 
চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন খুব ভোরে উঠে মেয়েরা বেলে মাটি দিয়ে ছোট 
ছোট শিব যূতি তৈরী করে। পরে সকলের শিবমূতি একঘরে বসিয়ে, আবার 

কখনও ব্রতী এক1 থাকলে শুধুমাত্র তার নিদ্ষের শিবমৃত্তিটি তামার টাটের 
উপর বনিয়ে তার সামনে ভোগ দেয় ফলমূল, আলোচালের নৈবেষ্ঠ, জালিয়ে 

দেয় ধৃপদীপ, পরে শুরু করে শিবকে শ্লান করাতে। 



ব্রত অনুষ্ঠান ১৭১ 

এই জানের সময়ও মন্ত্র আছে; তবে এ মন্ত্র তাদের নিজন্ব বানান মন্ত্র। 

তার ডান হাতে ধরে ঘটি ব1 কমগ্লুর মাথা, বা! হাতে স্পর্শ করে ডান 

হাতের কনুই, পরে বলতে থাকে £-_ 

শিল শিলাটন শিলে বাটন 

শিল অব্ঝর ঝরে 

স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব 

| "গৌরী কি বর্ত করে?” 

নড়ে আশ নডে পাশ নডে নিংহাসন 

হর গৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন ॥ 

এরপরে প্রণাম মন্ত্র, তাও তাদেরই তৈরী ছড়া :__ 

আকন্দ বি্বপত্তর আর গঙ্গাজল 

এই পেয়ে তুষ্ট হোন ভোলা মহেশ্বর ॥ 

এইভাবে তার। তাদের ব্রত সমাপন করে সেদিনের মত চলে যায় যেঘার 

কাজে ; গোটা বৈশাখ মাস ধরে এইভাবে শিবপুজ! করে সংক্রান্তির দিন করে 
উদ্যাপন । 

অশ্ব নারায়ণের ভ্রত 

বাংলার লোকসাহিত্যে শুধু দেবতাকে নিয়ে নয়; এক ধারে তারা যেমন বন্দন। 
করেছে দেবতার, অপরদিকে ক্ষেত্র দেবী, অর্থাৎ শস্তেরও বন্দনা! গেয়েছে । 

তাদের এই কাব্য-গাথার তথ ব্রতকথার ভিতর বনানীও বাদ পড়েনি। 

বট, অশ্বখ, তুলসী, হিজল প্রভৃতি বৃক্ষরাজিকেও তারা পুজা! করে এসেছে । 
সর্ষের কিরণ, মাত! বস্থমতী এবং শস্তই যে আমাদের সকল সুখ এ্রশ্বর্ধের 

মূলাধার এই সত্যকে বাংলার পুরনারীর! বুঝেছিল বু পুর্ব থেকেই, কিন্ত 

সে উপলব্ধির ভিতর কোনো পাণ্ডিত্য নেই, নেই দর্শনের কোনো গুঢ় তত্ব। 
এসবই তাদের নিজস্ব অনুভূতির ভিতর দিয়েই তার সৃষ্টি করে নিয়েছে। 

তাই তাদের ব্রত কথায় হিংম্র জানোয়ার সাপ বাঘও বাদ যায়নি। নাগ 

পঞ্চমীতে মনসার ব্রত কিংবা বাকুড়। ও সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের দেবত। দক্ষিণ 

রায়ের পুজাই তার প্রক্ষ্ট গ্রমাণ। বাংলায় প্রচলিত অশ্বখ নারায়ণের ব্রতটিও 

মূলতঃ বৃক্গ-বন্দনা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
পহেলা বৈশাখ নববর্ষ বাঙালীর কাছে একটি পবিজ্েদিন। এই 

দিনই দেখ যায় পাড়ার মেয়ে বৌর] দলবেঁধে চলেছে নদ্দী,'অভাবে পুক্ষরিণী রা 



১৭২ বাংলার পল্লীগীতি 

দীঘির দিকে স্সান করতে । তাদের প্রত্যেকের ভাতে ররেছে এক গোছ 
করে অশ্বথ পাতা। তার] ম্গান সমাপন করে এক একটি পাতা মাথায় দিয়ে 

ডুব দিয়ে উঠেই ছড়া বলতে থাকে £_ 
শিব বলে গৌরীরে, 

নরলোকে গঙ্গার ঘাটে 

মেয়ের! সব কী ব্রত করে? 

গৌরী বলে, মেয়ের] সব 
অশ্বথ নারায়ণের ব্রত করেং। 

শিব বলে এ ব্রত করলে কী হয়? 
গৌরী বলে, পাকা পাতাটি মাথায় দিলে 

পাক] চুলে সিন্দুর পরে। 
কাচ! পাতাটি মাথায় দিলে 

কাচা সোনার বর্ণ পায়। 

শুকনে! পাতাটি মাথায় দিলে 

হীরে মুক্কোর ঝুরি পায়, 
কচি পাতাটি মাথায় দ্রিলে 

কোলে কোমল পুত্র পায়। 

শিব বলে আর কীকীপায়? 

গৌরী বলে, 
মহাদেবের মত শ্বশুর পায়, গৌরীর মত শাশুড়ী পায়, 

রামের মত স্বামী পায়, লক্ষ্মণের মত দেওর পায়, 

সীতার মত জা পায়। 

পর পর চার বছর ধরে মেয়েদের এই ভাবে গোটা বৈশাখ মাস ধরে ব্রত 

করে শেষ বছর, অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরে করতে হয় উদ্যাপন । এই উদ্যাপনের 
সময় কিছু খরচ আছে। পুরোহিত ডেকে পুজা তো করতে হয়ই, তা ছাড়া 

পুজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই সময় দোনার ও বূপার তৈরী বেলপাতা 
গড়িয়ে পুজা দিতে হয়। 

হরির চরণ 

বৈশাখ মাসকে এক কথায় বল? যায় পুণ্য মাস। এই মাসে যে কত রকমের 

ব্রত নিয়মের কথ শুনতে পাওয়। যায় তার আর ইয়ুত্া নেই । অঞ্চল ভেদে একই 



ব্রত অনুষ্ঠান ১৭৩ 

ব্রত বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সয়েছে। অনেকগুলি ব্রত আছে 

যেগুলি পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উভয় স্থানেই প্রচলিত, ছড়ার ভিতরকার 

পার্থকাও খুব সামান্কই দেখা যায়। গ্হবির চরণ' ব্রতটি সেই শ্রেণীর । 

এতেও ঠিক বৈশাখ মাসের শুরু থেকে শেষ প্স্ত, কুমারী মেয়েদের দেখা যায় 

পিতলের থালায় বা বাটায় চন্দন দিয়ে এক জোড়া পা আকতে। এই 

পদযুগলই হল শ্রাহরির পাদপস্ম। বালিকার! সেই থালার উপর একটি করে 
ফুল ফেলে দিয়ে মন্ত্র পড়তে থাকে :-- 

হরির চরণ, হরির পা হরি বলেন “মা গো মা 

কোন্ ভাগ্যবতী পুজে মা? 

সে ভাগ্যবতী কি চায়? 

আপনাকে সুন্দর চায়) রাজ রাজেশ্বর স্বামী চায়, 

গিরিরাজ বাপ চায়, দশরথের মত শ্বশুর চায়, 

মেনকার মত ম] চায়, ছুর্ীর মত আদর চায়, 

বন্থমতীর মত ক্ষম1 চায়, দরবার আলে] বেটা চায়। 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণ নিশ্চয় বললেন, শিশুদের মনে প্রথম থেকেই 

শ্বশুর, শাশুড়ী ও শ্বশুরবাড়ির কথা ঢুকিয়ে দেওয়া কেন? আমরা এ কথার 

জবাবে শুধু বলব, বাঙালী সব সময়েই তাদের মেয়েদের দেখাতে চেয়েছে 

কল্যাণময়ী মাতৃরূপে। তাই শিশু বয়স থেকেই তাদের প্রার্থনা করতে 

শেখায় ১ 

ভবে পুত্র মরবে না, 

পৃথিবীতে এক ফৌটা চোখের জল পড়বে না। 

পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে, মরণ যেন হয় গঙ্গার জলে । 

পুণ্যি পুকুর 

'পুণ্যি পুকুর' ব্রত পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উভয় অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়। 

ছড়াও প্রায় একই রকমের, তবু আমর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত একটি 

“পুণ্যি পুকুর? ব্রতের ছড়াই আপনাদের কাছে তুলে ধরব। বৈশাখ মাসের প্রায় 

সবগুলি ব্রতই কুমারী ব্রত না হলেও এর প্রত্যেকটি ছড়াতেই লক্ষ্য করবেন, 

এর ভিতর মেয়ের! সব সময়ই চায় একদিকে পিতৃকুলের অপরদিকে শশুর 

কুলের যঙ্গল। শৈশব হতে মেয়েদের এই ভাবে ঘরের এবং পরের মঙ্গল 
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কামনা! করবার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়। হত বাংলার মেয়েদের । তাই 
আজও গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে শোনা যায় এই সব ব্রত কথা। অতি সংক্ষিপ্ত 

এসব ব্রত কথা । উঠোনের মাঝখানে ছোট একঠি চৌকোন। পুকুর তৈরী করে 
পহেল] বৈশাখ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত তার ভিতর প্রতিদিন এক ঘটি করে 

জল ঢেলে দিয়ে ছড়া বলে, আর একটি করে ফুল ফেলে দিয়ে প্রণাম'করে 

উঠে ঈ্াড়ায় £__ 

পুণ্য পুকুর পুষ্প মাল। 

কে পুজেরে দুপুর বেলা, 

আমি সতী নিজ ব্রতী 

সাত ভাইয়ের বোন ভাগাবতী, 

হবে পুত্র মরবে ন। 

চোখের জল পডবে না, 

পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে 

মরণ যেন হয় এক গল] গঙ্গাজলে । 

চার বছর ধরে ঠিক একই নিয়মে এই ব্রত করে শেষ বছর করতে হবে 

উদ্যাপন । এইবার পুরোহিত ডাকতে হবে, তিনি শাস্ত্রীয় পুজানুষ্ঠান করবেন। 

অশ্ব নারায়ণের ব্রতের মতো, এ ব্রতেও লাগে সোনার ও রূপোর তৈরী মাছ, 

ৰেলপাতা ইত্যাদি । সাধ্যান্থুসারে নিমন্ত্রণ অথবা ব্রাহ্ষণ ভোজন এতে? 

আমাদের ধর্মের একট! অঙ্গই | 

পশ্চিমবঙ্গের কোনে। কোনো অঞ্চলে শারদ পুণিম! তিথিতে কোজাগরী 

পুণিমায় যেমনি লক্ষমীপুজার ব্যবস্থা আছে, তেমনি বছরের সের] অমাবস্যা 

কালীপুজার দিন রাত্রে হয় এই অলক্ী ঠাকুরাণীর ব্রত বা পুজা। 

এ পুজার নিয়ম-কানুন সবই একটু অদ্ভুত ধরণের । বহু মন্ত্াস্ত 
পরিবারের ভিতরও এ পুজার প্রচলন এখনও দেখ! যায়। নৃতত্ববিদগণ হয়ত 

বলবেন, এ হল অনাধ সংস্কৃতির ভগ্াবশেষ, আমর] তাদের স্থ-চিস্তিত 

আভিমতের প্রতিবাদ না করে বরং বলব, বাংলার সমাজ জীবনে কাউকেই 

দুরে সরিয়ে দেবার নীতি গ্রহণ করেনি । তার একদিকে যেমন ধনের 
অধীশ্বরী লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পুজ। করেছে, জগতের যঙকিছু মঙ্গল তার কাছে 
কামন। করেছে, তেমনি এর বিপরীত অলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকেও একেবারে ঠেলে 
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ফেলতে পারেনি। তার! তাকেও স্মরণ করেছে, তারও পুজার ব্যাবস্থা 

রেখেছে। 

এই মুত্তি একটি গোবরের তৈরী পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। যে 
বাড়িতে এ'র পুজ। হয়, সে বাড়ীর গিন্নী বাম্ীর1 সকালেই বাসী কাপড়ে বসে 

যান একতাল গোবর স্থমুখে নিয়ে। তারপর শুরু করলেন সেই গোবর 
ছেনতে । তাও আবার বা হাতে করে। একাজে ভান হাত লাগান 

একদম নিষেধ । তারপর বাঁ হাতে করেই গড়ে তুললেন একটি পুতুল। তার 
চোখ বানালেন ছুটে! কড়ি দিয়ে। মাথার চুল তৈরী হল মেয়েদের উঠে 
যাওয়া, ফেলে দেওয়া ছেঁড়া চুল দিয়ে। আর সবাঙ্গে ফুটিয়ে দেওয়া হল 

তুলোর বিচি। দেখতে হল অনেকট। “যম বুড়ি' ব্রতের “যম বুড়ির মত। 

এইবার এর পুজার ব্যবস্থা; একে সাধারণতঃ ঠাকুর ঘরে বা লক্্মী 
ঠাকুরাণীর ঘরের ত্রি-সীমানায়ও আন। চলবেনা, একে বসিয়ে রাখা হল ঘরের 

বাইরে রাখ একট! ভাঙ্গ। তক্ত1 ব1 পি'ড়ির উপর । ঘরের ভিতর হচ্ছে লক্ষী 
ঠাকুরাণীর পুজা, বাইরে হচ্ছে অলন্দ্ী ঠাকুরাণীর। পুরুত ঠাকুর বাড়িতে 
এলেন পুজ। করতে । হাত পা ধুলেন। মণ্ডপ বা ঠাকুর ঘরে ঢুকবার মুখেই 

দরজার গোড়ায় দেখা হল অলন্ষী ঠাকুরাণীর সঙ্গে। তিনি বসলেন তার 
সন্দুখে, বা হাতে তুলে নিলেন কটি ফুল। চাদ সদ্দাগরের মনসা পুজার মত 
এ মুত্তির দিকে না তাকিয়েই শুরু করলেন তার পুজা 2 

“গু অলম্ষ্মী ত্বং কুর্ধপাসি কুৎসিত স্থানবাসিনী 

স্থখরাত্রৌ ময় দত্তাং গৃহু পুজাঙ্ক শাশ্বতিম্!” 

ঠাকুর মশাই নৈবেছ্যে ফুল ছিটোলেন সে দিকে না তাকিয়েই । তারপর 

পুজা সাঙ্গ 'করে উঠে গেলেন ঘরের ভিতর । এখন করতে বসলেন লক্ষী 

ঠাকুরাণীর পুজা । 

এখানে লক্ষ্য করুণ পুরুত ঠাকুর মশাই কিন্ত আগেই করলেন অলক্্মীর 

পুজা তারপরে করলেন লক্ষমীর। যেমনি শনি-সত্যনারায়ণের পুজার সময় 

পুরুত ঠাকুরকে আগে করতে হয় শনি-গ্রহের পুজা তারপর সতা- 

লারায়ণদেবের | 
অলঙ্দী ঠাকুরাণীর পুজার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ঢেকে রাখা হল একটি 

ভাল। বা ধাম চাপা দিয়ে | 

অমাবস্থার রাত্রি শেষ হয় হয়, বাড়ির সব ছেলেমেয়ের হৈ চৈ করে 
উঠল অলক্্ী টাকুরাণীকে বিদায় দেবার জন্ত। | 
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লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর বিসর্জনের সময় দ্রেখেছেন কিত বাজনা-বাছ্ি, কত রকম- 
বেরকমের আলোর জৌলুস, মিছিল কত কি? অলক্ীঠাকুরাণীর বিদায় 
শোভাযাত্র। দেখুন । ছেলেমেয়েগুলো ঘুম থেকে উঠেই হৈ হুল্লোড় শুরু করে 

দিল। কেউ কেউ আদাড়ে কুলা ছু একখানা সংগ্রহ করে নিয়ে এল, কাঠি 
দিয়ে আরভ করল পেগুলি বাজাতে । এই হল অলক্্মী ঠাকুরাণীর শোভাযাত্রার 

বাজনা । আর সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল £ 

অলক্ষ্মী কাটতে যাচ্ছি, 
মা-লম্্ী ঘরে আন্থন। 

এইভাবে তার1 কিছুদ্বরে কোনো এক তে-রাষ্জঞার মোডে গিয়ে এদের 

ভিতর একজন সেই ধাম! চাপা অলক্ষী ঠাকুরাণীর মৃত্তিটি বের করে বসিয়ে 
দিল সেই তেরাশ্তার মোড়ে, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন বা হাত দিয়ে 

হাতের কাটারির এক ঘা বসিয়ে দিল মৃতিটির উপর । তিনি তো দুখান। 

হয়ে পড়ে রইলেন সেই তে-রাস্তার উপর, এদিকে বেজে উঠল ভাঙ্গা! আদাড়ে 

কুলার কন্সার্ট বাজনা, আর ঠ্হ চৈ হুল্লোড, কেউ কেউ সমস্বরে বলতে 

লাগল £._ 

অলন্ধ্মী কেইট্যে আলাম 

মা-লক্ষী মাথায় থাকুন । 

এই হল অলম্দ্রী ঠাকুরাণীর পুজা এবং অনুষ্ঠান পদ্ধতি । এর ভিতর গান 

ব1 ছড়া বিশেষ কিছু নেই-_পদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানটুকুই প্রধান । বার মাসে তের 

পার্বনের দেশ বাংলায় কখনও একপেশে শালিসীর ব্যবস্থা করেনি। তার 

এক ধারে যেমনি করেছে স্থন্দরের উপানন। অন্যদিকে অ-স্থন্দরকেও একেবারে 

দূরে সরিয়ে রাখেনি । লক্্মীঠাকুরাণীর কাছে আমর] ধন দৌলত মঙ্গল কামন। 
নিশ্চম়ুই করব একথা সবাই বলবেন । কিন্তু অলন্দ্রীঠাকুরাণী? তিনি কি 

দেবেন? কি-ইব1 চাইব তার কাছে? 

তার কাছে নিবেদন করা হয়, “হে অলম্ষ্মী ঠাকুরাণী ! তুমি আমার প্রতি 

প্রসন্ন হও আর কখনও আমার বাড়ির ব্রিপীমানায় এসোন। ; আধি ব্যাধি যত 

কিছু অমঙ্গল নিয়ে তুমি চলে যাও আমর] একটু শান্তিতে থাকি, বছর বছর 

তোমার পুজা দেব। দয়! করে এবাড়ির দিকে আর দৃষ্টি দিওন।। ; 

৷ ইতু পুজা 
অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পধস্ত এই একটা মাস প্রতি 



ব্রত অনুষ্ঠান ১৭৭ 

রবিবার ভোরে বাসী বিছানায় বসে পশ্চিমবঙ্গের পুরনারীদের দেখা যায় ইতু 
পুজা করতে । ইতুও শস্যের দেবী । একটি মাটির সরার উপর একটি মাটির ঘট 
বসাতে হয়। এই মাটির ঘটই হল ইত ঘট। ঘটটি পূর্ণ করা'হয় দুধ দিয়ে । ঘটের 
মধ্যে দেয় কল্মী ফুল ও আত্ম পল্লব; ত1 ছাড়া সরার উপর পুতে দেওয়া হয় 
ধানের শীষ, যবের শীষ, কল্মীলতা', কচু গাছ। এই ব্রত না করে ব্রতীর1 জল 

খায়না। ইতু পুজার উদ্দেশ হল সংসারের স্ৃথখ ও এ্রশ্বর্য কামনা। পুর্ববঙ্গে 
একেই বলে “চুঙ্গির ব্রত” । চুঙ্গি অর্থে চোঙ্গ। সেখানে ঘটের পরিবর্তে বাশের 
চোক্গ ব্যবহার কর! হয়-_এহমাত্র পার্থক্য । সাধারণতঃ ব্রতী নিজেই এই 

ব্রতের ছড়। বলে সেদিনের মতো৷ ব্রত সাঙ্গ করে । কোথাও কোথাও পাঁড়া- 

প্রতিবেশীর। একত্র হয়ে বসে একজন ইতুর ব্রত কথ! বলে, আর ব্রতীর। হাতে 
ফুল নিয়ে বসে বসে শুনে যায় ব্রত কথা £-- 

অষ্ট লোক পালনী মাত। সংসারের সার 

জগৎ পালনে মাতা যারে অবতার । 

থগ্ডিয়া পাপ দারিদ্র্য সকল 

সকল বিপদে বন্ধন হয় যায় রসাতল। 

তোমার মহিমা কে কহিতে পারে 

তোমার মহিম! (ও গে!) কে বুঝিতে পারে, 
একচিত্ত হয়ে যেবা! যম লোক তরে । 

ধর্মরাজ বপে আয়লেন নরপতি, 

ব্রাহ্মণ কুলে তারা ত্রাহ্মণে বিগ্ভাবতী ৷ 

জয়া-বিজয়। তার] কন্ত। ছুইখানি, 

অরণ্য ভ্রমিয়! তার! নান দ্রব্য আনে 

প্রভাতে ভিক্ষার তরে আইলেন দ্বিজবর 

বনের মধ্যে আছে এক সরোবর । 

রী সহ পুরুষ সহ কাটত বিধি 
নিয়ম করিয়। তার! দ্দিলেন তিন ভাক 

আসিবারে দিব বরত বিস্তর 

না আসিব দিব শাপত বিস্তর, 

কর পাঠ, কর রাণী, কর নমন্কার | 

হাসিতে খেলিতে গেল যত নারীগণ 
শনিবার সপ্তমীতে থাকিবে নিয়মে 

১২ 



১৭৮ বাংলার পঙ্গীগীতি 

রবিবারে ব্রতের কথ শুনিবে প্রভাতে 

দুইভগ্রী ব্রত করে, করে একমনে, 

দুই বোনে কথা শোনে শোনে একমনে । 

কাটিলেন অশ্বারিক1 মঙ্গল আকিয়। 

রাজা লয়ে ঘান হস্তে ধরিয়া । 

ললাটে লিখন রাজ। হের বিধির ফল 

কাটিল অষ্টম বুড়ি বছর অষ্টম সুফল 

হাড়িকীর ব্রতের কথ। হল সমাপন | 

যার যা মনবাঞ্ছ। করহ পুরণ । 

গোটা মাস এইভাবে ব্রতকথা শুনে পৌষ সংক্রাস্তির দিন সেই সরায় বসান 
ঘট এবং অন্তান্ত জিনিষপত্্র সহ মেয়ের দল বেঁধে যায় নদীর ঘাটে 

কিংব পুঞ্ষরিণীর পাড়ে । একে একে টুহ্থ ভাসান দেবার মতোই তার! ভালিয়ে 
দেয় তাদের যার যার ইতুর ঘট ও সরা। সাঙ্গ হয় ইতু পুজার পাল1সে 

বছরের মতো। 

তুষ-তুষলী 
বাকুড়া বর্ধমানের “তুষ-তুষলী? ব্রত আর মানভূমের টুন্থ ব্রত যে প্রায় একই 
একথা আমর। আগেই উল্লেখ করেছি । তবু এর মধ্যে যেটুকু ব্যতিক্রম লক্ষ্য 

করা যায় এ প্রসঙ্গে সেইটুকুই বর্ণনা করব। 
টুহ্থ এবং তৃষ-তুষলী দুজনেই শস্তের দেবী, তার কাছে স্বামী পুঞ্জের মঙ্গল, 

আত্মীয় পরিঞ্নের মঙ্গল কামন। কর] হয়। টুহ্ু হলেন একটি মেয়ে পুতুল,তাকে 

রাংতার সাজ পরিয়ে লাল, নীল কাগজের কাপড় পরিয়ে একটি মুতিতে রূপ 

দেবার চেষ্টা পায়। তুষলী ব্রতে সে নিয়ম নয়। ব্রত কথার ভিতর তুষলী 
দেবীকে একটি মেয়ে মনে কর] হলেও আদতে কোথাও মৃতি নেই। আলো 
চালের তুষ আর কালো গরুর গোবর একত্রে মেখে নিয়ে তাই দিয়ে তৈরী 
করতে হয় এক ভ্রিশটি নাড়ু । সেই প্রত্যেকটি নাড়ুর মাথায় দেওয়া হয় পাঁচ 

গাছি করে দুৰবা এবং সরষের ফুল, স্থান ভেদে যুলার ফুলও দেওয়। হয়। 

প্রতিদিন এ নাড়ুর একটি করে নিয়ে একটি সরার মধ্যে ফেলে দেয় আর সঙ্গে 
সঙ্গে ছড়। আডউড়ে ষায় 

তৃষ তৃষলী কাধে ছাতি 

| বাপ মার ধন যাতাযাতি, 
স্বামীর ধন নিজবতী। 



ত্রত অনুষ্ঠান ১৭৯ 

ঘর করবে৷ নগরে 

মরবে! গিয়ে সাগরে । 

তুবলী গো রাই, তুষলী গো ভাই 
তোমার বত করে কী বর পা 

ছ বুড়ি, ছ গণ্ডা ক্ষীরের নাড়ু পাই । 

বত করলে কী হয়? . 

দরবার আলো শ্বামী পায়, 

সভা উজল জামাই পায়, 

সভা পণ্ডিত ভাই পায়, 

সিথের সিছুর ঝকৃমক করে । 

গোয়ালে গরু মরায়ে ধান, 

স্বামীর কোলে পুত্র দিয়ে 

মরণ যেন হয় এক গল গঙ্গাজলে। 

এই ভাবে গোটা পৌষমাস ভর মেয়েরা তুষ-তুষলীর ব্রত করে। 
ক্রাস্তির দিন পাড়ার মেয়ের দল বেধে পুরিণী বা নদীর ঘাটে চলে তুষ- 

তুষলী ভাসান দ্রিতে | এর সঙ্গে টুহ্থ ভাসাবার দৃশ্টটি মনে করুন, মেয়ের। সেই 
নাডুভত্তি সরাটা জলে ভাসিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকে £*_ 

তুষলী গেল ভেসে 
আমার বাপ-ভাই এল হেসে। 

তুষলী গেল ভেসে 
আমার শ্বশুর-শাশুড়ী হ্বামী-পুত্র এল হেসে । 

তুষলী গেল ভেসে 

ধন দৌলত টাকা কড়ি এল হেসে। 

এই ভাবেই তোষল] বা তুষ-তৃষলী দেবীকে সে বছরের মতো বিদায় দিয়ে 

মেয়েরা ফিরে চলে ঘরে, প্রতীক্ষা করতে থাকে পরের বছরের জন্য | 

বাকুড়া, বীরভূম, বর্ধমানে যেমনি তোলা ব্রত, তেমনি চব্বিশ-পরগপার 

হন্দরবন অঞ্চলে যে সব সীওতাল ও আদিবাসীদের বাস রয়েছে তাদের 

ভিতরও টুন্থ ব্রতের প্রচলন দেখা যায়। তার! একে 'তোষালা' ব্রত বলৈনা। 
পরিবর্তে টুহ্থই বলে থাকে, কিন্তু অনুষ্ঠানের আঙ্গিক কিন্তু তোষল। ত্রতের 

মতোই । মুণ্তি পুজার প্রচলন বিশেষ,দেখা যায় না £-- 



১০৩ বাংলার পল্লীগ্ীতি 

এর পয়সার ভাজ মাল! চিঠি সাপের গাথনি, 
গাথতে গাথতে নয়ন গেল পেরেনে মা জননী ! 

সাজ দেলাম সলিতা৷ দেলাম সগৃগে দেলাম বাতি, 

একে একে সঞ্জে লে মা লক্ষ্মী সরন্বতী । 
গাই এলো বাছুর এলো, এলো ভগবতী, 
সঞ্জে দিয়ে চলে গেলো, ঘরের কুলবতী । 

সত কেওয়ার ভিতর পাইর। গুন্ গুন্ করে গো, 

পৈরা নই মা, পছ্ছি নই মা, টুস্থ খেল? করে গে।। 
খেলো না খেলো না টুস্থ শঙ্খ মইল1 হবে গো 

তোর বাপ মা অভাগিনী শঙ্খ কোথাই পাবে গো? 

তোদের পাড়ায় বসতে এলাম, বসতে দিলি পু'ই মাচা, 
বসবার ভারে হেলে ছুলে যায় তোদের পু ইমাচা। 

আমাদের পাড়ায় বসতে এলে বসতে দিব পিডা, 

পিড়ের নীচে খড়িসাপ, খাবে তোদের মাথা। 

পাড়ায় পাড়ায় গেলে। টুম্থ কিবা! কিবা পালে গে। 

আগে পালেন বসতে পিড়া 

শেষে পালেন ঘটি জল ও যে, 

শেষে পালেন ধান দৃবেবা যে। 

কোলকাতাতে দেখে এলাম ছোট ছোট ঝর কদম, 

ছৌড়ার। কুলকুলি দেয়, ছুড়ির] গাছের বাদর।। 

ওরে ওরে গোহা বাবলা তোরে করব রেইল গাড়ী 

ওই গাড়ীতে চেপ্যে ধাবে! যতীনবাবুর ঘর বাড়ি। 

আমার বন্ধু লাঙ্গল চষে ভাইনে বায়ে লাল গরু। 

বেছে বেছে পীরিতি কোরো দঈীতভাঙ্জ। মাজা সরু | 

ভমর এলো খাট! খাট] সাই পাটা বেছে বেছে, 

মনের মতন রসিক পেলে চলে যাব কোলকাতা। 

রাস্তার ধারে ঘর বেদ্ধেছি, এলে গেলে সমায়ে। না, 

কিসে তোমার মন ভেঙ্গেছে, খুলে কথা বল না। 



ব্রত অনুষ্ঠান ১৮১ 

৯। আধপাই ধানের ছু পাই মুড়ি, খায়ে যা লে। শাশুড়ী, 
আর যাব না শ্বশ্তর বাড়ি, ধরে মারে আট কুড়ি। 
এক কিল মারো, ছু কিল মারো, তিন কিল মারে! সইব না, 

বারণ করে। গুণের দেওর, তোর ভাইয়ের ঘর করব না। 

মাধ মগডল 

“মাঘ মণ্ডল” ব্রত মূলতঃ সুর্য উপাসনা ছাড়া আর কিছু নয়। পুর্ববজেই মাঘ 

মণ্ডল ব্রতের ঘটাট। খুব বেশী। তা হলেও পশ্চিম বজেরও কোনে কোনে 

অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু পরিমাণে এ ব্রত প্রচলিত রয়েছে । আমর! 

পূর্ববঙ্গের মাঘ মগুলের ছড়াই এখানে আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। 

মাঘ মাসের পহেলা থেকেই মেয়ের] স্থধোদয়ের পুর্বেই ঘুম থেকে উঠে 

শুচিস্দ্ধ ভাবে দল বেঁধে এগিয়ে যায় পুকুর ঘাটের দিকে । এছড়ার সবটাই 

হল সূর্যকে উদ্দেশ্তা করে। প্রথমেই তার সূর্যকে ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছে। 

কিন্তু ঘুম ভাঙ্গালে আগেই তিনি বলবেন, “মুখ ধোয়ার জল কোথায়”? 

তাই মেয়ের! (সাধারণতঃ একজন বলে যায়, অপর সকলে তার কথার 

পুনরাবৃত্তি করে ) বলতে থাকে 

চোখে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে 

শকুয়1 মরুয়] ছুটি ফুল লাগে। 

ভাই এনে দিল সরষের ডালি 

তাই দিয়ে আমরা মুখ প্রক্ষালি। 

এর পরই বলতে থাকে £-- 

উঠরে উঠ্রে হূর্য উদয় দিয়ে 

বাওন বাড়ির পিছন দিয়ে । 

বাওনের? হল বড সেয়ান 

পৈতা জোগায় বেয়ান বেয়ান ॥ 

তারপর বলে £- 

মাধ মণ্ডল মাধ মণ্ডল 

সোনার কোগুল, 

সোনার কেধ্গুলে ঢালিয়া মউ 

অমি যেন হই বড় মানের বউ। 



১৮২ বাংলার পল্লীগীতি 
& নি 

মাঘ মণ্ডল ব্রতের ভিতরও ছোট ছোট মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের একট! 

স্বপ্ন যেন লুকিয়ে থাকে । পুর্বাকাশ লাল হবার সাথে সাথে মেয়ের! তাড়াতাড়ি 

করে তাদের পুজা শেষ করতে করতে বলে £_ 

সুর্য ঠাকুরের দুয়ারে কাশর ঘণ্ট। বাজে 

তবু না সুধ ঠাকুরের নিদ্রা ভাঙ্গে। 

পর পর পাচ বছর ধরে মেয়েদের এই ভাবে ব্রত করবার পর শেষবারে 

শেষ দিনে করতে হয় উদ্যাপন । এই পাঁচ বছরের মধ্যে পুরোহিতের ডাক 
পড়বার কোনোই দরকার নেই। মেয়েরাই সব। তবে শেষ বারে পুরোহিত 

ভাকতেই হয়। সে বছর একটু খরচ খরচাও আছ । এইবার উঠানে বিশাল 

আকৃতির আল্পন! দিতে হয়। তাতে থাকে পশুপাখী ও সর্ষের মণ্ডল। ক্ষীরের 
নাড় দিয়ে ভোগ দিতে হয়। এইবার ছড়া বলার ধূমটাও একটু বেশী 

পরিমাণে । 

ব্রত উদযাপনের বছরে মেয়েরা অন্যান্য বছরের চাইতেও ভোরে থুম 

থেকে উঠে আগের মতোই ছড়া বলতে থাকে । যতক্ষণ পর্যস্ত ন! সূর্ধদেবের 
নিদ্রাভঙ্গ হয় অর্থাৎ স্ুর্ধোদয় হয় ততক্ষণ তারা একের পর এক ছভ। বলে 

চলে। অনেক সময় একজনের ছন্ডার তহবিল শূন্য হয়ে গেলে অপর ব্রতীও 
ছড়া] বলে চলে £-- 

আম কাঠালের পি'ড়িখানি গঙ্গা জলে ভাসে 
তার উপর আমার ভাই মুরারী বসে। 

আইজ আলা যাওরে কান্তে কান্তে 

কাইল আলা আইসোরে হাসতে হাসতে । 

আইজ আল যাওরে শাকভাত খেয়ে, 

কাইল আল আইলোরে দুধ ভাত খাইতে । 

একটু লক্ষ্য করে দেখুন এ যেন ছেলে ভূলান ছড়ার মতো, সবই 

অসঙ্গতিতে পরিপুর্ণ | মেয়ের1 বলে চলে £_ 

গুরু ঠাকুরের আহ্কুল মোট! 

শিল্পি পরে ফোটা ফোটা 

কাউয়! লে! কা-_ 

শিল্পি পড়ে ফোটা ফোটা । 5, 

মেয়ের অনেকক্ষণ পুকুর ঘাটে এসেছে, এখনও বাড়ি ফিরছেন কেন, 



দেখবার জন্ধ এগিয়ে আসে তাদের দিদিরা। 

দেয় ১ 

ব্রত অনুষ্ঠান 

জেলেদের পুকুরে ফ্যালালাম জাল 

তাতে উঠল আগে রাঘব বোয়াল। 

পেয়েছি, পেয়েছি নেবে কে? 

আলতে আছেন স্ধাইঠাকুর-_নেবে নেবে-সে। 

আউলো-ছি-লো, বাউনী মেয়ে 

আমরা আনে নেবোলো যেমন তেমন করে। 

নিয়েছি নিয়েছি কুটবে কে, 

আসতে আছেন স্থধাই ঠাকুর নেবেন আনে সে। 

আউলো1-ছি-লো বাউনি মেয়ে 

আমরা আনে কোটব যেমন তেমন করে। 

কুটছে কুটছে রান্না করবে কে?' 

আসতে আছেন স্র্যাই ঠাকুর নেবেন আনে সে। 

আউলো-ছি-লেো৷ বাউনের মেয়ে 

আমর আনে করব রান্না যেমন তেমন করে। 

করছি করছি খাবে কে? 

আসতে আছেন ্র্ধাই ঠাকুর খাবেন আনে সে। 

খাইছেন খাইছেন পান খাবেন কে? 

আসতে আছেন সুর্যাই ঠাকুর খাবেন আনে সে। 

খাইছেন খাইছেন দরজ1 দেবে কে? 

আসতে আছেন স্র্যাই ঠাকুর দেবেন আনে সে ॥ 

১৮৩ 

শেষটায়। তারাও এসে যোগ 

বেল! 'বাড়ে, মেয়েরা ফিরে যায় ঘরে । এই বার উঠানের মাঝে পিটুলী- 

গোল। দিয়ে আকে সৃর্যমগ্ডল। সন্ধ্যায় এই মণ্ডলের পাশে বসে শোনে এই 

ব্রতের কাহিনী । কাহিনীর নায়ক সুর্য ঠাকুর, পৃথিবীর মানুষ মাধবের কণ্ঠ 

চন্দ্রকলার রূপলাবণো মুগ্ধ । তিনি প্রস্তাব পাঠালেন মাধবের কাছে তার কন্ত। 

চক্্রুকলাকে তিনি বিবাহ করতে চান। মাধব রাজী হল। সুর্য ঠাকুর 

চন্দ্রকলাঁকে বিবাহ করে স্বর্গে নিয়ে চলে গেলেন :-- 

চন্দ্রকল। মাধ কইন্া মেইল্য। দিছেন ক্যাশ, ) 

তারে দেইখ্যা! হুর্যাই ঠাকুর ফিরেন গ্ভাশকে সাশ। 



১৮৪ ংলার পল্পীগীতি 

চন্দ্রকল] মাধব কইন্তা মেইল্য। দিছেন শাড়ি, 
তাই দেইখ্য স্র্ধাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ি বাড়ি। 
চন্দ্রকলা মাধব কইন্য! গোল খাড়ুয়া পায়, 

তারে দেইখ্যা স্থর্ধাই ঠাকুর বিয়া! করতে চায়। 

তোমার গ্যাশে যাব হৃর্যাই মাবলিব কারে? 

আমার মা তোমার শাশুড়ী মা বলিও তারে। 

তোমার গ্যাশে যাব হুর্ধাই বাপ বলিব কারে? 

আমার বাপ তোমার শ্বশুর বাপ বলিও তারে। 

তোমার গ্যাশে যাব স্র্যাই ভাই বলিব কারে? 

আমার ভাই তোমার দেওর ভাই বলিও তারে। 

তোমার দ্যাশে যাব সুর্যাই বইন বলিব কারে? 
আমার বইন তোমার ননদ বইন বলিও তারে। 

এই ব্রত কথ শুনবার পর ব্রতীরা একটি একটি করে ফুল ছিটিয়ে দিতে 

থাকে সেই সব গোলাকার বুত্বের উপর ( হুূর্যমগ্ডলের উপর ), আর সঙ্গে সঙ্গে 

বলে চলে £__ 

মাঘ মণ্ডল সোনার কুগ্ডল 

সোনার কুগুলে ঢালিয়া ঘি, 

আইজ হইতে হইব আমর! 

বড় মানুষের পুত্রের ঝি। 

সোনার কুগডলে ঢটালিয়া মধু 
আইজ হইতে আমরা বড় মানুষের পুত্রবধূ । 

সোনার কুগুলে ঢালিয়া! লাড়্ 

আইজ হইতে আমাগো-_ 
শাখার আগে সোনার খাড় 

ন্ত্রনুর্ষে দিয়া ফুল, ভইর্যা উঠুক দোনো কুল। 

এই ভাবেই মেয়েরা! কৈশোর থেকে ঘরের এবং পরের মঙ্জল কামনা করার 
পদ্ধতি আয়ত্ত করে। বছরের পর বছর গ্তনেও এ-ছড়া পুরান হয় ন]। 

মাঘ মণ্ডল প্রকৃত পক্ষে হ্থ্য বন্দনা__এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 

উল্লিখিত ব্রত কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা! করলে ঘ! দাড়ায় ত1 হল হৃষ্টির আদি 

দেবতা সর্ষে চন্দ্র পৃথিবী গ্রহেরই একট! অংশ মফন্ব-_একে উপগ্রহ বলা হয়। 

হূর্যের আলোই চন্দ্রের আলো। তাই কল্পনা করা হয়েছে চন্্রনূর্যের মিলন। 



ব্রত অনুষ্ঠান ১৮৫ 

চন্দ্র পৃথিবী গ্রহেরই অংশ-_তাই কল্পনা করা হয়েছে সে যেন পৃথিবীর ছুহিতা!। 
মাধব অর্থে শ্রীরুষ্কেও ধরা যেতে পারে অর্থাৎ স্থষ্টির আদি পুরুষ হিসাবে। 

সে যাই হউক কবে এবং কে যে এই স্ুু-বিন্তত্ত কাব্য কাহিনীর সৃষ্টি কর্তা তা 
আবিষ্কার কর। সম্ভব নয়-_গায়ের অশীতিপর বৃদ্ধার কাছে খোজ নিয়েও 

এসম্পর্কে কোনে! সন্ধান মিলেনি বরং শুনেছি আরও নতুন নতুন কাহিনী । 

গো"ক্ষুর ব্রত 

'গো-ক্ষুর' ব্রত--কোনো কোনে। জায়গায় বলে গরুর ব্রত । ক্ৃষিপ্রধান ভারতে 

গো-জাতির স্থান অতি উচ্চে। তার কাছে মানব সমাজের খণ অনেক । 

তাই তাকেও দেবতা জ্ঞানে পুজা করতে তাদের বাধেনি। পৌষ মাসের 
শুরা তৃতীয়ায় (অথব! অন্য কোনো দিন) দেখা যায় বাড়ির গিঙ্গীরা অতি ভোরে 
উঠে বাড়ির গোহাল ঘর নিকোয়, তার পর গাভী ( স-বৎস] হলে তো কথাই 

নেই ) গুলির শিং-এ তেল মাখায়, কপালে সিন্দুরের টিপ দেয়, দেয় চন্দন 

কুম্কুমের ফোটা, তারপর গলায় পরিয়ে দেয় মোট1 একছড়া ফুলের মাল] । 

এরপর বাড়ির এবং পড়শী মেয়ে বৌরা সবাই এগিয়ে আসে ব্রত করতে। 
প্রথমে গরুর ক্ষুরে দেয় জল-_তারপর তার মুখের কাছে ধরে দেয় আলোচাল, 

ফল প্রভৃতি দিয়ে সাজান নৈবেছ্ের থাল।। ব্রতীরা ধৃপ দীপ জালিয়ে প্রকৃতপক্ষে 

দেব মৃততিকে পুজা করবার ভঙ্গীতেই গলবস্ত্র হয়ে গাভীর উদ্দেশে বলতে 
থাকে :__ 

গো গোবিন্দ স্রধুনী, 

চার খুরে দিয়া পানী । 

মাথায় নৈবেছ্য মুখে ঘাস, 

বর্তীর। গ্যাল স্বর্গ বাস। 

এইদিন গাভীকে আর বীধা হয় না, সে নিজের ইচ্ছেমতে। চড়ে বেড়ায় । 

সন্ধ্যার দ্রকে গোহালে ফিরলে আবার তার স্ুমুখে ধৃপ, দীপ জালিয়ে দেওয়) 

হয়, আর দেওয়! হয় এক খ্্বাটি করে নতুন ঘাস। 

বনছুর্গার পুজ। 

মাঘ মাস পড়বার সাথে সাথেই পল্লীবাংলার বিশেষ করে ঘশোহর, নর্দীয়। ও 

চব্বিশ-পরগণার কোনো কোনো অঞ্চলে বালক বালিকার! শুরু করে দেয় 
“বনদুর্গার” পুজা । তবে এর জন্ম তৈরী হতে থাকে প্রায় দশ বার দিন আগে 
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থাকতেই । এই সময় মধ্যে তারা প্রচুর পরিমানে পুজার ফুল সংগ্রহ করে। 

ফুলই বনহূর্গ। পুজার প্রধান উপকরণ যে কোনে ফুল দিয়েই এ পুজ! হতে পারে । 

কয়েক বাড়ি বা ঘরের ছেলে মেয়ে মিলে এক একটি ছোট দল তৈরী করে নেয় 

নিজেদের ভিতর । তারপর তার নিজেদের পুজার জন্য একটি বেদী তৈরী 
করে। মাঘ মাসের পয়ল। থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন অতি ভোরে এবং 

সন্ধ্যায় দলের ছেলে মেয়েরা এনে ঘিরে বসে সেই বেদী মণ্ডপ। তারপর 

তার' শুরু করে পুজা। এই পুজায় পুরোহিতের কোনো দরকার নেই, তার! 

নিজেরাই পুরোহিত। এ পুজার মস্ত্বও কিছু নেই। কেবল রে 

ছড়া_-এর প্রায় সবগুলিই তাদের নিজেদেরই তৈরী। এর ভিভর একাধারে 

তাদের সাংসারিক খবরাখবরের কাহিনী, রাধা-রুষ্ণ, হর-গৌরীর কাহিনী 
সব কিছুই পাওয়া যায়। 

ভোরবেল] স্থয উঠবার এখনও অনেক দেরী (কারণ, হূর্ধ উঠলে আর 

পুজ1 হবে না) ছেলে মেয়েরা সব বেদীর চারদিক ঘিরে বসে শুরু করে 
বন্দন৷ গাইতে £ 

উঠরে উঠরে শ্ুজ্জ্য উদয় দিয়ে 

বায়ণ বাড়ির পাছ দিয়ে । 

বায়ণের মেয়েলে। বড়ই সিয়ানা, 

পৈত]1 জোগায় লে৷ অতি বিয়ান]। 

এরপর একে একে বলে যায় অনেক ছড়া। পুর্বেই বলেছি এসব ছড়ার 

ভিতর নির্দিষ্ট কোন নীতি বা রীতি নেই । এর ভিতর একাধারে বিয়ের ছড়া 
থেকে বিরহের সব কিছুই থাক] সম্ভব | যতক্ষণ নাস্য উদ্দিত হয় ততক্ষণ 

এইভাবে ছড়ার পর ছড়া বলতে থাকে, তারপর যে যার ঘরে চলে যায়। 

আবার সবাই এসে জোটে সন্ধ্যা বেল] । এইবার ধৃপ, দীপ সব জ্বালিয়ে দেয় 
সেই বেদীর উপর। হাতের ফুল ছিটাতে ছিটাতে তার। আবার শুরু করে 

ছড়। বলতে । একে বন্দন! গ্ীতিও বলতে পারেন £ 

সাজে এসরে স্রীজল। গীতি । 

ক্যানরে সবে এত রাতি ॥ 

বাড়ির কাছে ভাঙ্গ। বন। 

তাই ভাঙ্তি এতক্ষণ ॥ 

এক কড়ার ঘুটি মুচি দুই কড়ায় ঘি। 

সাজ পরদীপ লাগাল বায়ণগের ঝি ॥ 
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বায়ন ঝি, বায়ন ঝি বলে আলাম তোরে। 

তোর গৌরাঙ্গের বিয়ে শনি মঙ্গল বারে ॥ 

এ ছাড়া আরতির ছড়াও আছে আলাদ]। প্রদীপ হাতে নিয়ে ছেলে 
মেয়েরা বেদীর নুমুখে আরতি করতে করতে সমস্বরে ছড়া গায় £__ 

গঙ্গা পার করহে, না করিলে পার। 

হাতের বাজু বাধা থুয়ে মারিব সাতার ॥ 

সকল সখি পার করিতে লাগবে আনা আনা। 

রাধিকাকে পার করিতে লাগবে কানের পোনা ॥ 

আমরাতো! গোপের মেয়ে সোন1 কোথায় পাব। 

হাটের বেসাতি ভাসে গেলি উপোস করে রব ॥ 

নলোক দেবে, বাজু দেবে, দেবে কানের ফুল। 

তবেই না নিয়ে যাব ওপারেরি কূল ॥ 

পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এ ছড়ার সঙ্গে বনতুর্গার কোথাও কোনে। 

সম্পর্ক মান্রও নেই । এ পুজাও যেমনি বালকদের তেমনি এ ছড়াগুলিও 

প্রায়ই তাদেরই রচনা] । তারা বুডো-বুড়িদের মুখে রামায়ণ মহাভারত ও 

পুরাণের কাহিনী যেরূপ শোনে সেগুলিই তারা ছড়ার আকারে এখানে 

পরিবেশন করে। 

বনহুর্গার পুজার তাৎপর্য সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, এ পুজা করলে 

নাকি ফোড়া, পাচড়া প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এর সে 

পূর্ববঙ্গের, 'পাচড়া পুজা” এবং পশ্চিমবঙ্গের “ঘেটু” গুজার বেশ সাদৃশ্য পাওয়া 

যায়। এ বিষয়ে পরে আলোচন। কর হবে। এই প্রপঙ্গে বনছুর্গার প্রণাম মন্ত্র 

লক্ষ্য করাযাক। এর ভিতর দেখা যায় একে বলা হয়েছে, “হে দেবত] 

(ঠাকুর ) তুমি ফোড়া, পাঁচড়া প্রভৃতি নিয়ে চলে যাও, আবার যখন আপবে 

তখন টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় নিয়ে এসো? £- 

এবার যাওরে ঠাকুর ফোট পাচড়। নিয়ে । 

আবার এলো ঠাকুর শঙ্খ শাডি নিয়ে। 

এই ভাবে গোটা! মাঘ মাসট1 পুজ! করবার পর সংক্রান্তির দিন বিকালে 

ছেলের! মহ? উল্লাসের সাথে সেই বেদীতে সঞ্চিত এক মাসের ফুল, দূর্বা 
গুছিয়ে নিয়ে নিকটস্থ কোন জলাশয়ে বিসর্জন দিয়ে আসে। 
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ভাই-ফৌোট। 

'ভাই-ফ্োটা+ সম্পর্কে বাঙালী সমাজের কাছে খুব বেশী কিছু বলবার দরকার 
হবে বলেতো। আমার মনে হয় না। “ভাইফোটা” হল ভাইয়ের জন্ত বোনের মঙ্গল 
কামনা । সার! বছরই বোন সে ছোটই হউক,কি বড়ই হউক, দাদা বা! ভাইয়ের 
কাছ থেকে কিছু না কিছু পেয়ে আসছে, শুধু এই দ্িনটিতেই বোনের কাছে 
ভাইয়ের প্রাপ্য । এর সঙ্গে নেপালীদের “তিওহার” উৎসবের একটা বেশ 

মিল আছে। ভাই-বোনের যে মধুর সম্পর্ক__ তাকে ভিত্তি করে ভারতের 

অন্যান্য জায়গায়ও অন্য রকম উৎসব চালু আছে? সিন্স আমাদের 

বাংলার “ভাই-ফৌটা+ উৎসব সম্পর্কে একটু আলোচন! করা যাক 1 

কাতিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিকেই বলা হয় ভাতৃদ্বিতীয়া বা ভাই- 
দ্বিতীয়া । কেউ কেউ বলেন 'যম-দ্বিতীয়া,। লোকশ্রুতি অনুসারে যমরাজের 

ভগ্নী যমুনা এই বিশেষ দিনে যমরাজকে ভাই-ফোটা দিয়েছিল। সেই থেকেই 
এই প্রথাটির প্রচলন । এর ছড়ার দ্ভিতরও এর যেন একটু আভাস 

মেলে। এই দিন ভোর থেকেই প্রত্যেক বাড়িতে বাডিতে বোনেদের 

ভিতর সাজ সাজ রব পড়ে যায়। কেউ কেউ এই দিনে ভাইকে কীকী 

খাওয়াবে সেই নিয়ে আগে থেকেই জল্পনা-কল্পন শুর করে, তার ব্যবস্থার 

জন্ প্রস্তও হয়। কেউ কেউ যতক্ষণ না ভাইয়ের কপালে, ফোটা দেওয়া 

হয় ততক্ষণ জলম্পর্শও করেনা ॥। কোথাও সকালে কোথাও বা প্রদোষে 

(সন্ধ্যার পুর্ব মুহুর্তে ) ভাই-ফৌোটা দেবার প্রথা আছে। অনেকের ভিতর 

আবার ভাই-ফৌটায় বারদোষ দেখেও সে বছর ভাই ফোটা বদ্ধ থাকে । 

তাদের শনি-মঙ্গলবার ভাই-ফৌোটা পডলে তারা ফৌটা দেয়না, শুধু 

ভাইয়ের হাতে খাবারের থালা তুলে দেয়। অনেকেই খাবারের সঙ্গে 

ভাইকে নতুন জাম! কাপড় দিয়ে থাকে । যার যেমন সাধ্য, মে সেই ভাবেই 

ভাইকে ফৌটা দেয়। তাদের বিশ্বাস এই দিন এই ছড়া বলে ভাইকে চন্দন 

তিলক পরিয়ে দিলে ভাইয়ের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। 

সকালে বা সন্ধায় যখনই হেশক না কেন, ভাইকে বসান হয় পিড়ি অথব। 
কোনে! আসনের উপর | তার সামনে জালিয়ে দেয় প্রদীপ, আর স্মুখে থাকে 

একখানা বাটা, তাতে থাকে ধান, দুর্বা প্রভৃতি । এরই পাশে থাকে এক থালা 
(যার যেমন সাধ্য ) মিষ্টি সামগ্রী । | | 

ভাই প্রথমে বোনের দেওয়া নতুন কাপড় পরে বসে এসে পিড়িবা 
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আসনের উপর। বোন পানের বোটায় করে কাজল পরিয়ে ছেয়ে ভাইয়ের 
চোখে, তারপর বা হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর সাহাযো চন্দন নিয়ে ভাইয়ের 
কপালে পরিয়ে দিতে দিতে মন্ত্র (1) বা ছড়া বলতে থাকে £-- 

প্রতিপদে দিয়ে ফোটা, দ্বিতীয়াতে নিতে, 
আজ হতে ভাই আমার, যমের ঘরে 

নিমের অধিক তিতে। 

ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, আরও বাজে কাড়া, 

বোনের ফৌট1 না নিয়ে ভাই, 

ন] যেও যম পাড়া। 

না যেও যমের ঘর, 

আজ হতে ভাই আমার রাজ রাজেশ্বর। 

যমুন। দেয় যমকে ফোটা, 

আমি দেই আমার ভাইর কপালে ফোট।। 

ভাইর কপালে দিলুম ফোটা, 

যম দুয়ারে পড়লো কাট|। 

তিনবার চন্দন সহ এই শ্লোক ( ছড়া) বলে ভাইয়ের কপালে ফৌট। দেয় 

বোন, আর প্রতিবার গ্লোক ( ছড়া ) বল! শেষ হলে এ কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা 

মাটিতে একটি করে কাটা ১ চিহ্ন একে দেয়। তারপর বোন ছোট হলে 
ভাইকে কিংবা ভাই ছোট হলে বোনকে করে প্রণাম এবং মিষ্টির থালা তুলে 

দেয় ভাইয়ের হাতে, আর ভাই বড় হলে বোনকে, কিংবা বোন বড় হলে 
ভাইকে ধান দুর্বা দিয়ে করে আশীবাদ। 

তারার ব্রত 

আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি বাংলার ব্রত-কথার সবগুলিতেই শস্ত, 

পৃথিবী, স্থর্য, বনম্পতি, নৌরজগত এদের বন্দন। গাওয়] হয়েছে আর এই সঙ্গে সঙ্গে 

দেবতার কাছে প্রার্থল! জানান হয়েছে নিজের এবং পরিবারবর্গের জন্য স্থখ ও 

এশ্বর্ষ। এই ব্রত-কথার কোনোটাই বৈদিক স্ক্ত অনুযায়ী ব৷ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান 

সহকারে প্রতিপালিত হয়না একথা সত্য, কিন্তু এগুলি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ । 

বেদ ও উপনিষদে যাদের বন্দন। গাওয়া হয়েছে শান্তীয় অনুষ্ঠান ও সংস্কৃত মন্ত্রে 

সাহায্যে, তাদেরই ঘরোয়। রূপটি অতি সযত্বে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালীর 
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মেয়েলী-ব্রতের মাধ্যমে । এই ব্রত-কথা আর বৈদিক সুক্তগুলি সম্পর্কে 

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের একটি বাণী উল্লেখ কর] চলে :-_-পছু জনেই পৃথিবীর, 

কিন্তু বেদ সুক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, বনের সবুজের উপরে নীলাকাশের গান, 
উদ্দার পৃথিবীর গান, আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন সবুজের 
আড়ালে পক্ষীমাতার মধুর কাকলি-_কিন্ত ুইগানই পৃথিবীর স্বরে কীধা |” 

মাঘ মণ্ডল ব্রত যেমনি হ্্য ব্দন! ও উপাসন। ছাড়া আর কিছু নয়, তারার 

ব্রতও তেমনি সৌর জগতের বন্দনা ছড়া আর কিছুই নয়। মাঘ মাসের 

২ক্রাস্তির দিন এ ব্রত আরম্ভ হয়, এবং এর সমাঞ্তি ভল ফাল্গুন সংক্রাস্তির 

দিনে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেয়েরা উঠানের মাঝে একটি করে ছোট 

চৌকোন! ঘর কাটে। তার ভিতর ঠিক চৌকোনা আকারে হৌলটি ঘর 

থাকে। প্রত্যেকটি ঘরে আকে একটি করে তারকণ। মেয়ের। সেই আকা 

ঘরের এক পাশে বসে হাতে ফুল দু নিয়ে শুরু করে ব্রত-কথা বলতে ।' 

এই আল্পন। আকা চৌকোন' ঘর প্রতিদিনই আকতে হয় ছোট আকারে, 
ংক্রান্তির দিন আকে বড় আকারে । এই সংক্রাস্তির দিনেই শুধু পুরোহিত 

ডাকে । এই পুজার সময় একটু খরচও আছে, বিশেষ করে চতুর্থ বর্ষে 

অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার বৎসরে তো৷ বেশ ধূমধামই হয়। ব্রতীকে নতুন কাপড় পরে, 
সারাদিন উপবাসী থেকে এই পুজা করতে হয়। 

পুজার উপকরণও মন্দ নয়। পুজায় ধৃপ, দীপ, নৈবেছা ছাড়াও 
ংক্রান্তির দিন লাগে খই, দই, চিড়ে, মুড়ি হত্যার্দি। এ ছাড়া আরও নিয়ম 

আছে । প্রথম বছর চারটে ছোট ঘট ও তার মুখে ঢাক] দেবার জন্য চারটে 

ছোট সরা। সেই ঘটগুলি পুর্ণ করা হয় খই ও নারকেল নাড়ুতে। দ্বিতীয় 
বৎসর লাগে আটটা ঘট ও আটট। সরা, তৃতীয় বৎসরে বারোটা ঘট ও 
বারোটা সর]। চতুর্থ সর অর্থাৎ শেষ বৎসরে লাগে ষোলটি ঘট ও যোলটি 

সর1। প্রতিষ্ঠার বৎসর, পুজার দ্বিন সারা দিনের মধ্যে দেই উপবাসী 

অবস্থায়ই একশ ষোল বার করে এই ব্রত-কথ। ( ছড়া) বলে সেই তারকা 

অঙ্কিত ঘরে ফুল দিতে হয়। ব্রতী অসমর্থ হলে অন্য কেউও উপবাসী থেকে 

তার হয়ে এই ব্রত-কথ। বলে তারায় ফুল দিতে পারে -- 

ষোল ষোল তার। মুকুটের ঝর 

তোমর] হলে সাক্ষী 
দ্বত দিয়ে করি আমরা পঞ্চগ্রাসী | 

শিব জিজ্ঞাস] করে-_- 



ব্রত অস্ুষ্ঠান ১৯১ 

গৌরী এত রাত্রে মেয়ের] কিসের ত্রত করে? 
গৌরী বলে-_মেয়ের1 সব তারার ব্রত করে। 
এ ব্রত করলে কী হম-_-শিব জিজ্ঞাসা করে। 

গৌরী বলে-_-এ ব্রত করলে, 

শিবসম হ্বামী পায়, লক্ষ্মী সর্বতী কন্যা] পায়, 

জয়] বিজয়া দাসী পায়, বাট? ভর] টাক পায়, 

গোলা ভরা ধান পায়, গোহাল ভূর গরু পায়, 

কৌটা ভর। সিছুর পায়। 

ষোল বর্তার হাতে ষোল সর! দিয়ে 
বতাঁরা গেল ইঞ্জের দুয়ারে ল্যাট্ো হয়ে । 

চন্দ সথধে দিয়া ফুল, 

ভইরা উঠুক ছুই কুল ॥ 
ব্রত-কথা শেষ হলে ব্রতী সেই ছোট ছোট খই ভত্তি ঘট ও সরাগুলি 

বিলিয়ে দেয় অন্যান্ত ব্রতী অথব। সেখানে উপস্থিত যে সব ছোট ছোট বালক 

বালিক থাকে তাদের হাতে । 

ঘেটু 

পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ করে বীরভূম, বাকুড়া, বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলীতে খোস' 
ও চুলকানির হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেস্তে এই লৌকিক দেবতাটির 

পুজার ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের কৃষক সম্প্রদায়ের মধেই 
এর খাতির সমধিক । ফান্ধন মাসের কদিন আগে থাকতে কৃষাণ বালকের? 

বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে গেয়ে ঘেঁটুর মাগন সংগ্রহ করে; শেষটায় ফাস্তন 
ক্রান্তির দিন করে এ'র পুজা । এর সঙ্গে পুর্ববঙ্গের, “পাচড়া পুজা' এবং 

যশোর জেলার বনদুর্গার পুজার কিছুট1 মিল পাওয়া যায় বটে, তবে ঘেটুতে 

যেমন মাগন আনবার ব্যবস্থা আছে, পুর্বোলিখিত পুজ। ছুটিতে এট! সেরূপ 

প্রাধান্ত পায়নি। অবশ্ত উদ্দেশ্য একই, শুধু স্থান ভেদে নাম ভেদ মাত্র। 
ঘেটুর একটি গানের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে যে ইনি খোস-পাচড়ার 
দেবতা, এর সার৷ গায়ে খোস আর চুলকানী ও দগ. দগে ঘা ইত্যাদি £__ 

ঘেটুর রূপ দেখবি যদি আয় সজনী যমুনাগি ঘাটে, 
ও ঘেটুর গায়েতে ঘা, চোখে ছানী পেটটা বুঝি এখুনি ফাটে । 
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এমন জামাই আনল রাজা লাজে মোরা মরে যাই, 
চল সখী চল দেখে আসি খেও ঘেটুর মৃতিখানি। 
এ বছরে যাওগে। ঘেটু খোস পাঁচড়৷ নিয়ে 

ফি বছরে এসে! ঘেঁটু সাজ পোষাক নিয়ে । 

অবশ্ট এ ঘেঁটু দেবতারও বন্দনা-গীত আছে । তার ভিতর খেঁটুর বন্দনা 

করতে বসেও লোক-কবির দল তার আসল মৃত্তিটি আমাদের চোখের স্মুখে 
উপস্থিত করতে ভূল করেনি £-_ 

আজি আনন্দে ঘেটু লয়ে সঙ্গে 
লাচিয়! নাচিয়া চল যাই, 

আনন্দে সব দাওগে| পুজা 
এমন দিনত হবে নাই। 

খোস আর চুলকানী ঘেঁটু দিছিস সার গায়, 
সতী নারীর বীর পতির গায়। 
সতী নারীর বীর পতি 
বামেতে দ্াড়ায়ে সতী, 
পতি বিনা সতীর গতি নাই ॥ 

আবাহন থাকলে তার বিসর্জনও থাকাটাই স্বাভাবিক । থেঁটুরও ভাছু 
ঠাকুরাণীর মতো বিদায় সঙ্গীত আছে। ঘেটু বিসর্জনের দিনে তাই মেয়েদের 
গাইতে শোন। যায় তার বিদায় সংগীত। তবে এর ভিতর বিদায়ের ছবির 

পরিবর্তে ঘেটুর বিবাহের আয়োজনটাই নজরে আসে £-_ 

আজ হবে গে! ঘেটুর বিয়ে 

চল সব শাখ বাজিয়ে । 

চল সবে পরে শাড়ি, 

জল ভরিতে যাই তাড়াতাড়ি, 

নিয়ে আয় মংগলা হাড়ি, 

যায় সব কুলো মাথায় লয়ে। 

নিয়ে তখন বরণ ভালা, 

আনছে সব কুলবালা, 

আনন্দে হয়ে উতলা, 

জল সহিতে চলিল ধেয়ে ॥ 
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আজ হবে গে ঘেটুর বিয়ে, 

যাব আমর] উলু দিয়ে। 

শাখ বাজিয়ে বরণভালা, 

ঘরে যাব আমর1 আনন্দেতে ॥ 

কিংবা :-_ চল গো! সথি ত্বর1 করি ঘেঁটু পুজিতে 

অথবা :-.- 

আবার বংসর অস্তে একদিন গো ফাল্গুন সংক্রান্তিতে। 

কোথায়' গেল ও চঞ্চলা 

তুমি শীগ্র আন ভাজনা খোলা, 

হইল অধিক বেলা, দেখন। গগনেতে । 

কোথায় গেল চমৎকারী, 
তুমি শীত্র আন ঘেচ কড়ি, 

নৈবেছ্য সাজাগে। বড়ি, চালে আর ডালেতে ॥ 

কোথায় গেল বিনোদিনী, 

তুমি দূর্বা আন হলুদ কালি, 
ফুল তুলে আন ফুলমণি, তুমি ছটি গিয়ে বাগানেতে ॥ 

স্বর করে লয়ে চল রাস্তার মাঝেতে। 

এইরূপেতে নারীগণ 

তার। করে পুজা আয়োজন, 

আনন্দে কর গমন, ঘেঁটু পুজা করিতে ॥ 

ঘেঁটু গাইতে এলাম বাবুদের বাড়িতে, 

পয়স। কড়ি পাই কিছু গাইছি ঘেটুর সাক্ষাতে ॥ 
এদের সতীন কোথায় গেল, 
এসে এবেলা কিছু দিতে বল, 

নইলে ঘেটু কানা হবে মনের দুঃখেতে ॥ 

পাচড়া পুজা 

পশ্চিমবজে যেমনি ঘেটু, যশোহর-খুলন1 জেলায় যেমনি বনছুর্গার পুজা, তেমনি 

পূর্ববঙ্গের কোনে কোনে অঞ্চলে বিশেষ করে ফরিদপুর জেলায় দেখা যায়, 
“পাঁচড়া” পুজার ধূম। ফাস্তন-চেত্র মাসে দেশে যখন খুব ফ্লোড়া-পাচড়ার ধূম 

লেগে যায় তখন দেখা যায গায়ের মেয়ে বৌদের এ ব্রত করতে । এর আয়োজন 
১৩ 
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বিশেষ কিছু নেই__পুরুত তোদূরের কথা ] গায়ের ভিতর সব চাইকে যে পুরান 

হিজল গাছট থাকে সেখানেই এসে জড়ো হয় গায়ের মেয়ে বৌর। | এখানে 
আসবার আগে তারা একটা ভাঙ্গা কুলায় করে নিয়ে এসেছে পাচড়া দেবীর 

পুজার উপকরণ, যথা__ বইন্ত1 গাছের ফুল, কুমড়ার ফুল, ধুতুরার ফুল, ইছুরের 

মাটি, বালী উন্ননের ছাই প্রভৃতি । এই সব উপকরণ সাজিয়ে নিয়ে হিজল 
গাছের তলার বসে পাচড। দেবতার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে £-- 

হাচর] মাগীর প্যাচর! চুল, 
তাইতে লাগে বইন্যার ফুল। 

বইন্ঠার ফুল না লো ধুতুরার ফুল, 

ধুতুরার ফুল না লে| কুমড়ার ফুল, 

কুমড়ার ফুল না লে। লাউয়ের ফুল, 

লাউয়ের ফুল ন1 লে! বাশী আখার ছাই, 

বাসী আখার ছাই ন। লো ইন্দ্রের মাটি, 

ইন্দুরের মাটি না লো ভাঙ্গ! চাড়! 

হিজল গাছে দিয়! সাড়া, 

পাচড়। মাগীরে কর গেরাম ছাড়া । 

এইভাবে কদ্দিন ধরে পাচড়৷ পুজা করবার পর শেষ দিন তারা প্রত্যেকে 

নিম হলুদ দিয়ে সান করত:__যার। ব্রত শুনতে আসে না--বিশেষ করে 

পুরুষরা তাদেরও কপালে এই পুজার (?) নিম হলুদ একটু ছাইয়ে দেয় যাতে 
জারাও পাচড়া চুলকানীর হাত থেকে রক্ষা! পায়। 

মজলচণ্তী 

বাংলার লৌকিক দেব-দেবী ও বার-ব্রত যে কতগুলে। এবং কত রকমের 
আছে তা এ অল্প পরিসরে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। আমর] বাংলায় 

প্রচলিত মাত্র গুটি কয়েক লৌকিক দেব-দেবী তথা ব্রত-কথার উল্লেখ করে 
ব্রত-কথা” পর্যায় শেষ করছি। যে কটি ব্রতের কথ] উদ্দাহরণ সহযোগে উল্লেখ 

করেছি তা ছাড়াও আরও যে কত বার-ব্রত রয়েছে তার ইয়ত্ব নেই। এই 

সব অবশিষ্ট ব্রত-কথার মধ্যে “মঙ্গলচণ্ডী” ব্রত সম্পর্কে কিছু না বললে বোধ 
হয় এ সম্পর্কে বক্তব্য নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 

এই মঙ্গলচণ্ডী ঠাকুরাণী ছুর্গারই সাধারণ ভাবে ভাকার ব্যাপার | যেমন 

কুমারীব্রতের সঙ্গে শিবপু্জ! কিংব! পুরাপোক্ত রুদ্রের সঙ্গে গাজনের শিবের 
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যেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি এই চণ্ডীপুজার সাথে গ্রশ্ীচণ্তী-মহিম। 
বা সংস্কতের চণ্তী শ্লোকেরও কোনো সম্পর্ক নেই। এ চণ্ডী আমাদের 

ঘরের চণ্ডী যেমন টুন, ভাছু, ইতু এরা । অবশ্য চণ্তী মানেই একটু 
গুরুতর ব্যাপাব। কাজেই "চণ্ডী পুজা তই ব্রতানুষ্ঠান হউক না কেন, এর 

নিয়ম কাঙ্ছুন অন্যান্য সকল ব্রত অপেক্ষাই একটু কঠিনতর-_-এ সম্পর্কে ধীরে 
ধীরে আলোচনা করছি। তার আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে এই 
চণ্ডী আছেন অনেক রকম, যথা মগলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্তী, সংকটা মজল- 

চণ্ডী, জয় মঙ্গল চণ্ডী, নাটাই চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, কলুই মঙ্গল চণ্ডী প্রভৃতি । স্থান 
ভেদে নাম ভেদ, প্রত্যেকটিরই মোদ্দাকথ! একই । এ পুজা করলে কীহয়? 

অপরাপর ব্রতেও যেমন শুনেছেন, নির্ধনের ধন হয়। রোগী নিরোগ হয়। 

অপুত্রের পুত্র হয়। আগ্তণের ভয় থাকেনা, সাপের ভয় থাকেন! ইত্যাদি । 
পুর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করেছি, এই সব ব্রত অনুষ্ঠানের ছড়াগুলি সবই 

বাংলার পুরনারীদ্দেরই রচন1। কাজেই এর ভিতর নারীজাতির সহজাত 

নারীত্ব ফুটে উঠেছে ছত্রে ছত্রে। 

মঙ্গলচণ্ডী পুজার এক এক অঞ্চলে এক এক রকম নিয়ম । কোথাও 

ব৷ বছরের নির্দিষ্ট একটি ব! ছুটি দিন করে। কিন্তু ব্রতের নিয়ম কানুন ও 

ব্রত-কথার সারমর্ষ পুর্ববণিত মতো! একই । 

মঙ্গলচণ্তী ব্রত যদিও সম্পূর্ণভাবেই মেয়েদের, কিন্তু শোনা যায়, বীরভূম, 

বর্ধমান ও হুগলীর কোনো কোনো অঞ্চলে নাকি পুরুষেরাও এ ব্রত করে 

থাকে। 

সাধারণতঃ কয়েক বাড়ির এয়োতী একত্রে বসে চণ্ডীর কাছে অর্ধ্যদান করে 

এই ব্রত কথা শুনে থাকে । হাতে বানান আটটি চাল আর আট গাছি দুর্বা। 
এই এক একটি চালের সঙ্গে এক এক গাছি দুর্বা কাপাস স্ৃতা দিয়ে বেঁধে 

অর্থয তৈরী হয়। আর তা ছাড়া ঘট হল চণ্ডীর প্রত্তীক। এই ঘট কারও 

পিতলের, কারও বা মাটির বা তামারও হতে পারে। ব্রতীর ব্রত-কথ। 

শুনবার সময় এই ঘটগুলি একত্রে পর পর সাজিয়ে নিয়ে বসে, কোথাও বা 

ঘট একটিই মাত্র থাকে, শুধু অর্ধ্যগুলি যে যার নিজের মতো! তৈরী করে নিয়ে 
আমে। যে দিন ব্রত করা হয় সে দিন খুব সাত্বিক মতো থাকতে হয়। এক 

বেল। মাত্র আহার করবার বিধান আছে। ব্রত্ত-কথা বলে যান একজন ব্রতী 

আর অপরাপর ব্রতীর1 হাতে একটি করে গোট। স্থপারী নিয়ে শুনতে থাকেন 
ব্রত কথা ৫7 
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আট কাঠি আট মুঠি, 
মোনার চণ্ডী রূপোর বাটি, 

কেন মা চণ্ডী এতক্ষণ! 

হানতে খেলতে। 

মন পুরে হাট বসাতে, 
রোগ। নিরোগ! করতে, 

অপুত্রের পুত্র দিতে, 
নিধনীকে ধন দিতে) 

দক্ষিণে পড়েছেন মা 

তাই জন্য এত র|। 

পুত্র দণ্তীভো চণ্ডী « 

উদ্ধার কর মা মঞ্লচণ্ী! 

অবশ্য এই একটি ব্রতত-কথা যে লব জায়গায় বলে, তা নয়, স্থান ভেদে 

পাঠভেদ আছে, প্রয়োজন বোধে সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও হয়। 

কোথাও কোথাও ব্রত-কথার মধ্যে ধনপতির কাহিনীও শোনা যায়। 

পত্তিতগণের মতে চতীব্রতও হয়ত কষি-ব্রতেরই অন্তম গ্রকরণ মাত্ব। এ 

সব অবশ গবেষণার বিষয়। আমরা বাংলায় প্রচলিত চণ্ীব্রতের একটি 

নমুনা তুলে ধরলুম মান্র। এর মঙ্গে সঙ্গে আমাদের লৌকিক ধর্ম-উৎসব 
ও অনুষ্ঠান পর্বেরও শেষ হল। 

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 



স্বিতীয় খণ্ড 

বহিঃ প্রাকতিক 

॥ প্রথম পলিচ্হ্হেদ ॥ 

ভাওয়াইয়। 

রংপুর, দিনাজপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে “দো-তরা'র সঙ্গে এক শ্রেণীর গানের 

প্রচলন দেখতে পাওয়। যায় তাকে বলা হয় “ভাওয়াইয়া । আর যার1 এ গান 

গা তাদের বলে «বাউদ্িয়।'। অনেকে বলেন “বাউড়া” বা বিবাগী কথা 

থেকেই “বাউদ্িয়া” শফের উৎপত্তি, এবং "ভাব? থেকেই ভাওয়াইয়া” কথাট। 

এসেছে। এ গানের ভিতর একাধারে অধ্যাত্ববাদ, মনস্তত্বঃ সব কিছুই 

মিলে। তবে এর অল্পবিস্তর সব গানেই পরকীর প্রেমের আধিক্য বড় 
বেশী রকমের । অনেকে হয়ত বাউদিয়া শ্রেণীর গানের এই পরকীয়! প্রেমের 

রূপটি রাধা-ক্ণের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন, কিন্ত আদতে তা 

মোটেই নয়। বাউদিয়ার গান সমাজ-সংস্কার মুক্ত । আদিবাসীদের গানের 
মতোই মুক্ত বিহঙ্গ_ প্রেম ও বিরহ লঙ্গীতই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এই 

ভাওয়াইয়া গানেরই অন্তর্গত হল 'গাড়োয়ালী', 'মৈষাল ও “চট্ুকা” গান। 

আমর! পৃথকভাবে সেগুলি দেখাবার চেষ্টা করব। 
ভাওয়াইয়া! সম্পর্কে কিছু বলার আগে রংপুর ও দিনাজপুরের বাউদিয! 

সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া বোধ হয় প্রয়োজন। এদের দেখতে পাওয়। 
যায় সাধারণতঃ দিনাজপুর, রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে । এর! সাধারণতঃ 

ঘর বাধে না। কোনো! সামাজিক সংস্কারেরও বড় একটা ধার ধারে না, এদের 

সাধন পদ্ধতি, জীবনযাত্রা প্রণালী সবই যেন একটু আলাদ। ধরণের । এর! 
একাধারে বাউলের মতো! আত্মভোলা কিন্তু তাই বলে লঙ্গীতগুলি ঠিক মেই 
অনুপাতে অধ্যাত্মভাবসমুদ্ধ নয়। অপর দিকে পুর্বব্জের উদাসী সম্প্রদায়ের 
সঙ্গেও রয়েছে এদের প্রচুর মিল। তাই এদের গানে বৈষ্ণবের মতো বিচ্ছেদ, 

অন্তরা, পুর্বরাগ, ও পরকীয়া প্রেমের€ সন্ধান মেলে । কিন্তু তাই বলে কোনে! 

নির্দিষ্ট মতি বা গভীর মধ্যেও এদের আটকান যায় না। এর! সার! জীবন 
এদের প্রেমের দেবতাকে খুঁজে বেড়ান্ব। হয়ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও 
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এদের এই খোজার শেষ হয় না। তাই এর! ঘুরে বেড়ায় পথে-পথে, মাঠে, 
ঘাটে, গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে। তারা তাই ঘর বাধারও কোনো আবশ্যকতা 
বোধ করে না, যদি বা কখনও কোথাও আস্তান1 গাড়ে, তবে তাও হয় ক্ষণস্থায়ী । 

ছদিন ঘর করতে ন1 করতেই যেন হাপিয়ে ওঠে। প্রতি মৃহূর্তেই যেন কান 

খাড়া করে থাকে বাশীর সুরের দিকে, দূর হতে আগত বাশীর স্থরে তুলে যায় 

তার ঘরের কথা । হাতের কাজ যাই থাকুক না, ফেলে দিয়ে অমনি বেরিয়ে 

পড়ে। এদের ভিতর তাই বিরহটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়। ৃ 

সবচেয়ে মজার কথ] হল এ সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত ধর্ম নিয়ে কোনো 

ভেদাভেদ নাই । তাই এদের গানে বাউল, বৈষ্ণব এবং সাই, দরবেশ ও 

নুফীদের ভাব ও স্থর এক হয়ে মিশে গেছে । বাউদ্িয় হল একট] সম্প্রদায় 

মাত্র, জাত নয়। এই খেয়ালী বাউদিয়া আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে রচন! 
করে যে-গীত ও লহরী, তার নাম দেওয়া হয়েছে ভাওয়াইয়1। 

মনে করুন, ধূলি ধূনরিত পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে বাউদ্িয়া তার দো-তরা 

( দো-তার1) হাতে নিয়ে। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে 
যায়সে। আপনার খেয়ালেই কখন মে দাড়িয়ে পড়ে এক জায়গায়। 

বিলীয়মান স্র্যরশ্মির দিকে তাকিয়ে হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই বাস্কার তোলে 

তার দো-তরার তারে। বিবাগী মনের মণি কোঠা থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে 

আলোর ঝল্কানি। ফেলে-আসা দ্রিনগুলির কথা স্মরণ করে নিয়েই হয়ত সে 
আবেগের সঙ্গে গেয়ে উঠে £ 

(ওরে) সখী আর কি দেখা পাব জীবনে । 

আমার দিনে দিনে তন (তনু) হইল ক্ষীণ 
সথী ভাবদে ভাবদে তাহারি। 

আর কি দ্রেখা পাব জীবনে । 

দুই নয়নের জলে আমার বক্ষি ভাসে নদী, 

সধী এত দিনে ক্ষয় হইতাম পাষাণ হইতাম যদি। 

আমার হাড় মাংস হইল ফাপা (রে) 

(সখী) অন্তর-কাট1 পোকারে। 

আর কি দেখা পাব জীবনে ॥ 

হইতাম যদি জলের কুমীর, 
খুঁজ্যা গ্ভাখতায জলে, 
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হী 

(সী) হইতাম যদ্দি বোনের বাঘ রে 
খুজ্যা গ্যাথতাম জোঙ্গলে। 

দারুণ বিধি যদি দিত পাখা রে, 

সথী গ্যাখতাঁম জগৎ ভরে 

আর কি দেখা পাব জীবনে ॥ 
বাউদিয়া বলে চলে £__ 

পর্দিনের শোভা স্থরুষ রে রাইতের শোভা চান, 

চাষার শোভা হাল কৃষ্যি জমিনের শোভা ধান। 

ঘাসের শোভা সবুজ রং, মাটির শোভ। ঘাস, 

কাশিস্ার শৌভা ধল্লা! ফুলে আইলে ভাদ্দর মাস। 

সড়কের শোভা বটরে বিরিক্ষি, বিরিক্ষির শোভ] ছয়, 

বনের শোভা রসের ফুল ফল, মনের শোভা মায়া। 

দীঘির শোভ রাজরে হংস, আরও পদ্ম ফুল, 

নদীর শোভা! বাইছালী খেলা? ভাঙ্গিয়! নামায় কুল । 

দীঘল ক্যাশ শোভা করে যৈবতীর জাতী, 

গাবুর পুরুষের শোভণ খোল] বুকের ছাতী । 

খগ্জনা পক্ষীর শোভা হইছেরে খঞ্জনারে লইয়যা, 

মোর পুরুষের শোভা হইছে মোক স্থন্দরী পায় । 

বাউদিয়া আবার এগিয়ে চলে । এগিয়ে চলাই তো তার ধর্ম। আপনার 

খেয়ালে কখন মে এসে পড়েছে নদীর কিনারায় হয়ত খেয়ালই করেনি । 

অ্দিকে কালবৈশাখী দেখা দিয়েছে। আকাশ মুখ ঢেকেছে তার ভ্রমর 
কালে! মেঘের ওড়নায়। হয়ত তার মাঝে ক্ষণিকের তরে দেখা দেয় তার 

চটুল চাহনি-__ঝিলিক্ মেরে উঠে ক্ষণপ্রভার হাসি। বাউদিয়ার বুকের 

মাঝে হু হু করে উঠে তার প্রাণবধুর কথ! মনে করে। সে ভাবে, হয়ত তার 

প্রিয়তমাও তার জন্য ঠিক এই রকমই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে । তাই তার মুখ 
থেকে বেরিয়ে আসে £- 

প্রেম জানেন অসিক কাল! চান 

ও সে ঘুইরে পরে (মরে) মোন 
কতদিনে বন্ধুর সনে হবি দরশন ( বন্ধুরে )। 

আমি একল] ঘরে শুইয়ে থাকি 
পালস্কের উপারে (রদ্ধুরে ) 
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মোন আমার ক্যারাম্, কি কুরুম্ 

কি ক্যারাম্ ক্যারাম্ করে ( বন্ধুরে )। 

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি 

যাইতি আসতি এত দেরী, 

বন্ধু যাব না রব, শুধাই কর মানা (বন্ধুরে )। 

হাটিয়! যাইতি নদীর জল খাক্লুম্ কি খুকল্ম্ 
কি খলাল্ খলাল্ করে ( বন্ধুরে )। 

বন্ধু তোমার আশায় বইসে থাকি 
বটবিরিক্ষের তলে, 

মোন আমার উড়াম বাইরাম করে রে 
উড়াম বাইরাম করে। 

ফাল্কন মাস্তা ম্যাঘের দিনে 

টব্বর, কি টুব্ব র, 

কি ঝপ্ ঝপাইয়া। পড়ে রে ঝপ ঝপাইয়্যা পড়ে। 

মোন আমার উড়াম বাইরাম করে ॥ 

পাঠকগণ এই ফাকে লক্ষ্য করুন এদের গানের শব্ধ চয়ন এবং সুরবঙ্কারের 

উপর। এক প্রেমিক অভিমারে চলেছে, পথিমধ্যে আছে “চিরল” নদী । 

নদীর গর্জন ভীষণ। এর উপর আছে বরুণ দেবের জ্রকুটি। নদীর গর্জনের 

সঙ্গে ঝড়ের মিতালিতে তখনকার আবহাওয়া কি অপুর্বভাবে ফুটে উঠেছে 

এই গানে । নদীর জল কল্লোল, কিংবা অশাস্ত মনের দুরস্ত ভাবরাশি যেন 

প্রতাক্ষ কর যাচ্ছে এদের গানের মাধ্যমেই । স্বভাব কবি বাউদিয়ারা 

সাধারণতঃ অক্ষরজ্ঞান বজিত। কিন্তু দেখুন কি অপুর্ব তাদের রসবোধ, 

সেই সঙ্গে কবিত্বশক্তির কি শ্বতঃস্ফুর্ত বিকাশ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এর! 
সঙ্ঞানে কেউ কোনে শব চয়ন করে নি। 

নন্দীর ঘাটে এসে পৌছেছে অভিসারিকা। ওপারে তার বধুর বাড়ি, 
এপারে সে অবলা নারী । কি করেই বা সে এই দারুণ নদী পার হবে ভেবে 

ঠিক করতে পারে না। স্পষ্ট কণ্ঠেই সে ঘোষণা করছে, যে তাকে এই ছুত্তর 
নদী পার করে দেবে, সেই মাঝিকে শুধু যে-তার গলার রত্বহারই উপহার 
দেবে তাই নম্ব_তন্, মন সবই দিতে প্রস্তত। ভর] যৌবনের বাধন ছাড়া 
জলধারা জীবননদীর কুলেকুলে ভরাট করে মহাপ্লাবনের সুচনা করেছে । 
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4 বাউদিয়ার হাতের দো-তর] আর কণ্ঠের অপূর্ব স্থরে মাম়াজাল রচনা 
করে চলে :-_ 

ওকি কাজল ভোমরা গরুর আখখুয়াল রে 

মুই নারী কোলেরে কাচা ছওয়াল | 
যে মোরে করিত রে পার, 

দ্রান করিতাম গলার হার, 

পার হয়্যা যৈবন করতাম দ্বান। 

ওপারে বন্ধুর বাড়ি 

এ পারে মুই নারী 
মধ্যে আছে চিরল নদীর ধার1। 

ওকি কাজল ভোমর]। গরুর আখুয়াল রে 

মুই নারীর কোলেরে কাচ] ছওয়াল ॥ 

বালিতে আধিন্ু, বালিতে বাধিমু, 

জলেতে ভাসায়া। দিলাম হাড়ি 

ওকি কাজল ভোমর] গরুর আখুয়াল রে 

মুই নারীর কোলেরে কাচ ছওয়াল। 

আমার বিয়ার সোয়ামী মইলে 

খাব মাছ আর ভাত রে। 

আমার পান বধুয়া! মইলে পরেরে 

হব আড়ি (বিধবা )। 

না! জানি সাতারে। রে 

না জানি পাহাড, 

ন। জানি ঘুর্যা বাইর 
আমি অকুল দরিয়ায় ক্যামনে হব পার 

মুই নারীর কোলেরে কাচা ছওয়াল। 

তবেই বুঝুন, এত যে প্রেমগ্রীতি সবই বুঝি হল সৈকতে সৌধ নির্মাণ । 
তা হোক, আমার প্রেমের দেবতাকে বদি পাওয়া যায় তা হলেই তে। আমার 

সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া, সকল চাওয়ার শেষ চাওয়। সাঙ্গ হল, আর 

তে। কিছুই চাইনা । আজ যদি আমার বিয়ে করা! স্বামী মারা যায় সেজন্য 
আমি কিছুমাত্র হুঃখিত হব না। বৈধব্যবেশও ধারণ করবনা বিধবার লক্ষণ- 
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স্বরূপ মাছ ভাঁত খাওয়াও ছাড়বন1। কিন্তু যদি আমার প্রাণপ্রিয়ের কোনো , 

দুর্ঘটন1] ঘটে ত হলেই তো। আমি সত্যিকারের বিধবা হব। 

পরকীয়া প্রেমের এতবড় নিদর্শন একমাত্র পদাবলী সাহিত্য ছাড়। 
জগতের যে-কোনে! সাহিত্যেই ছুর্লভ। তত্বজ্ঞানী বাউদিয়! তাই আবার তাক 

দেৌ-তরার তারে ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠে ১ 

প্রেমের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি 

মুইসেন জান। 

বন্ধুর ঘরে প্রেম করা ভালো 

কাইন্দে কাইন্দে চোখের জল মোর 

হোল সার] রে। 

মুই সেন জান ॥ 

চন্দ্র সুর্য যাচ্ছে জলিয়ারে 

আরে ওই রকম নারীর প্রাণ সদাই ঝুরেরে 

মুই সেন জান। 

কিংবা (১) ওকি ওরে কদমেব হেয়া 

তোর তলে ভূকাও বাড়া 

বুক বায় পড়ে নারীর ঘাম। 

মোর দরদী হবে 

বুকের ঘাম মুছাইয়৷ দিবে 

হায়রে হায়রে 

সোনা মুখে তুলে দিবে পান। 

ওরে কদমের ছেয়া 

সবল দেখে চড়িলাম গাছে 

ডাল ভেঙ্গে পড়িলাম নিচে 

কোন সাথী মোর 
চড়াইল পেম গাছে ॥ 

(২) (অ) অল্প বয়সে যার পতি নাইরে 

মেইও অভাগিনী ক্যামনে পরাণ বান্ধে। 

(ও) রাইখা গ্যাল পতি মোরে 

নলি বাশের ডের! 
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বিন! ঝড়োৎ জারে ভাইজা পরে 

সেই বাশের ডেরা (লো )। 

সেই অভাগিনী কেমতে পরাণ বান্ধে 
(ও) প্রাণ কান্দে মোর পরাণ পত্র আগে। 

(ও) ভাদর যাইয়! আশ্বিন মাসে 

ঢাক বাজে ডেন্ ডেনা, 

সেইও ছুই মাস গ্যাল কইন্তার কান্দিয়! কান্দিয়। | 

(হারে) এমন কালে যার পতি নাইরে 

সেই অভাগিনী ক্যামুনে পরাণ বান্ধে। 
(ও) গতর না উঠে কইন্যার চবুণ না চলে 

অঙ্গের বসন বিজিল তার নয়নের জলে । 

ভাদ্দর মাসে যেমন দেওয়া! করে বরিষণ 

সেই অবাগীর পইরাণ পাটের শাড়ি 

নয়নে জল ঝরে। 

আউলাইন্য। মাথার ক্যাশ উইড়া উই পড়ে, 
এমন সময় যদ্দি কাউয়া ক1 ক! করবার লাগে 

কেমুনে সেই কইন্তার জীবনও কাটে । 

আহা। রে দারুণ বিধি কেন হইল বাম, 

বিনা দোষে পিতা কেন বনে দিল রাম। 

(আরে ও) বিয়ার রাইতে যে হইল কাচ1 রাড়ি (গো) 

সেই ও অভাগিনী ক্যামতে পরাণ বাদ্ধে । 

ও কুরুয়া হায় হায় ] 

দেখাও কুরুয়। তোমার বাবার দেশের ময়াল, 

আর সোনার লাঙল উপার ফাল 

মরি কুরুমা জুড়িছে মোষের হাল। 

ওহে কুরুয়া হায় হায় 

দেখাও কুরুয়! তোমার বাবার দেশের ময়াল। 

আরি পুবিয়৷ পছিয়। বায় 

মরি কুরুয়। ধূলায় অন্ধকার ॥ 

মাও নাই মোর বাপে! নাইরে 

ভাইও নাই মোর, 
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নাইওর নিয়ে যাবে রে 

পুবালে পছিয় বায় রে 

মোর কুরুয়া হালখানি জুড়িছে রে ॥ 

ওরে তুই লো৷ আমার রসিক নাগর শ্যাম । 
বাশির আরে আরে 

বন্ধুকে দেখবারে__ 

কোন্ বা রসিয়্ায় করে গান ॥ 

তুই লে! আমার রসিক নাগর শ্যাম । 

(আজ ) ধৌবনের ভাটার দিনে 
তোমারে পড়িছে মনে, 

এই তো! আমার ভগবানের দান। 

তুই লে! আমার রসিক নাগর শ্যাম ॥ 

যে ঘাটে ভরিব জল 

সেই ঘাটে আছে কালারে। 

যে ঘাটে ভরিব লোটা 

সে ঘাটে চন্দনের ফোটা, 

যে ঘাটে ভরিব ঘটি 

সেই ঘাটে তোলো। মাটি, 

যে ঘাটে বাধিলাম বাড়ি 

কল] গাড়লাম সারি সারি 

ওগে। সাধের ললিতে ! 

কোন্ ঘাটে ভরিব জল 

আমি গো? 

ও ঘাটে বাধিলাম বাড়ি 

গুয়] গাড়লাম সারি সারি 
ও গে। সাধের ললিতে ! 

কোন্ ঘাটে ভরিব জল 

আমি গে1? 

আসিবে মোর প্রাণের-হুয় 

পাড়িয়া দিব গাছের গুয়া, 
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আমিলে মোর প্রাণের নাথ 

কাটিয়। দিব কলার পাত। 

কলার পাতারে হায়! 

আমরা পছিমে বন্দনা করি গে! 

আমর] অধল্লাবী ধাম 

তাহারি কারণে তাহারি চরণে 

আমরা জানাইলাম সেলাম । 

আমর] উত্তরে বন্দনা করি গো 

এ না] দ্রেবী মায়ের চরণ, 
তাহারি কারণে আমর] জানাইলাম প্রণাম। 

আমর) পুরব বন্দনা করি গে! 

এঁ না ধর্ম নিরঞ্জন, 

তাহারি চরণে আমরা 

জানাইলাম সেলাম । 

আমর] দক্ষিণে বন্দনা করি গো। 
এ না ক্ষীর নদী-সাগর, 

সেখানে হারাইছে সেরা আলি 

খেলাড়ি পাথর ॥ 

নদীর পাড়ের কুরুয়| রে মোর 

জামের গাছের কোরা, 
আজি কেনে কান্দেন অমন করি 

চোখের জল ফেলেয়া রে। 
কোর] রে মুই ও কাদ্দোং 

চিটুল বিধুয়া হয়য়! 
ঢাল কাউয়াটার কান্দন শুনি 

মনের আগুন জলে, 

ওরে পতি যে মোর মরি গেইচে 

আর নাইও ঘরে রে। 

ওরে কোরারে মুই ও কাদেোং 

: চিটুল বিধুয়] হয়য়] ॥ 
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জল কান্দে জল ( কোরারে ) 

ফুটিক (চাতক ) লাগিম। 

মুই অভাগী কারো বসি 
পিকে হারেয়! রে। 

ভাঙ্গিচে মোর মনের আশা 

ভাঙ্গিচে মোর বাসা 

আজি ভরা যৈবন কেমনে রাখিম্ 
পতিকে হারেয়। রে । 

পতি ধন ০োন্টে গেইলেন 

অভাগীক ফেলেয় ॥ 

ও পাড়ে শিমিলার গাছ 

তারও নাকি পঞ্চ ভালও সই। 

তারই উপর বইসে কাকাতুয়]। 
পাড়ার পড়সী সেও হইল পরাণের বৈরী, 
কার হাতে কাটাড, বধুর ওয়া ॥ 

ও পাড়ে শিমিলার গাছ 

তারও নাকি পঞ্চ ভালও সই । 

তারই ওপর বইসে কাকাতুয়া ॥ 

ফাগুন মাসের কাচারে জোনাক্ দখিনা বাতাস বয়, 

মনের কথা যায় না চাপা 

বনে ভাকে শুয়1 রে ॥ 

ও পাড়ে শিমিলার গাছ-": | 

ও কি নাগর কানাই তুই মোরে__ 
উজান ছাড়ি ভাটির ছ্যাশোৎ 

করলেন যাত্সয়া৷ বাড়ি, 
ও রে যৈবন কালে দোনে! জনায় 

হলং ছাড়া ছাড়ি রে ॥ 

তুইও ছোট মুই ছোট 
এক বয়লের জোড়া, 
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ও রে মইন কইচং রসের গীতি 

তুই বজাইস দো-তরা রে ॥ 

তোমার বাড়ি আমার বাড়ি 
(নাগর ) অনেক দুরের ঘাটা, 

ওরে কেমন করি হইম্ দেখ। 

ঝোরে চোখের পাতা রে ॥ 

ভোমরা খাল উড়িম্ত। পড়ে 

ফুলের মধুর বাদে, 

ও রে তুই ভোমরার বারে আজ 

মোর ব। পরাণ কান্দে রে। 

নাগর কানাহ তুহ মোরে ॥ 

কন্যারে ও রে কন্তা ! 

তোর কন্তার পীবিতির আশে 

বাপ ভাই কন্তা ছাড়িনু গ্যাশেরে । 

কন্ঠারে পীরিতি করিয়া 

ছাড়িয়! রে গেইলেন মোকে রে ॥ 

কম্তঠারে কন্তা1 ॥ 
তোর কন্ঠার এমনি মায়া 

ছাড়িতে যে না যায় ছাড়া রে। 

কন্যার মায়! লাগেরে 

ছাড়িয্] গেইলেন মোকে রে ॥ 

কন্যারে কন্তা। ! 

তোর কন্তার এমনি হানা 

ভাসি যাং মুই সাগরের ফেন! রে । 

কন্যারে পীবিতি করিয়। 

ছাড়িয়া গেইলেন মোকে বে ॥ 

কন্ঠারে কন্তা ! 

আজি ঘুঘু ন৷ পঙ্ঘী হইয়1 গাছে না বসিয়া রে । 
কন্তারে বুঝাইম্ কন্তা তোক এ ভালে বলিয্বা রে ॥ 

ওকি তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে । 
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লঙ্জ। নাইরে ভোরে কাল1। 

লজ্জ1 নাইরে তোরে ॥ 

ওরে কাপড় চুরি করিয়। 
গাছোৎ্ তুলিয়। খুলু কেনেরে। 

তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥ 
হাত ধরোং তোরে কালা, 

পাং বা ধরোং তোরে, 

ওরে গাছের কাপড় পাড়িয় দে তুই 

যাং এলা ঘরে রে। 

তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥ 

একেত শীতের দিন তাতে আছো জলে । 

ওরে এত কষ্ট দেখিয়া! কি তোর দয়] ন। হয় মনে রে। 

তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥ 

দেরী কেনে করিস কাঁল। মান্ষি বুঝি আইসে। 
ওরে এত রঙ্গ দেখিয়া কি তোর আশা না মিটে রে। 

তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥ 

হাতের বাশী ফেলিয়া! কাল। কাপড় পাড়ি দে। 

ওরে ভাঙ্গায় উঠি কাপড় পিন্দি যা এল] ঘরে রে। 

তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥ 

অকি প্রাণ ধন কেমন কর্য। বাচবেরে আমার জীবন 

মাসের পর মাসরে গেল আইল। বছর ঘুর্যা, 
কৈ রইল প্রাণের পতি আইলান1 আর ফির্যা, 

কেমন কর্য। বাচবেরে আমার জীবন। 

গাছের শোভন ফলরে যেমন চিরাল লাগলে জল, 

আমার শোভ। তুমিরে বন্ধু নিদানের সম্বল । 

রে বন্ধু কেমন কর্য। বাচবেরে আমার জীবন ॥ 

ময়ূরের শোভ। পচ্ছুরে যেমুন গানের শোভা শোর, 
আমার শোভ। তুমিরে বন্ধু সিস্থার সিন্দুর। 

রে বন্ধু কেমুন কর্য! বাচবেরে আমার জীবন ॥ 
নায়ের শোভা বৈঠারে বন্ধু গাজের শোভা কুল, 
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নারীর শৌভা৷ পতিরে বন্ধু অকৃলের কূল ॥ 
অকি প্রাণধন ক্যামন কর্য। বাচবেরে আমার জীবন ॥ 

তোধা নদীর উতলি পাতলি কার বা চলে নাও। 

নারীর মন মোর উতলি পাতলি কার বা চলে নাও। 

সোনাবন্ধু বাদেরে মোক কেমন করে গাওরে ॥ 

বন্ধু মোর বনিজ গেইচে উজানীয়ার দ্যাশে। 

সেই ন! গ্যাশে পুরুষ পাঙ্খা পরে নারীর ক্যাশেরে | 
এক্না তার। দুক্ন1 তার] তার কিল্ কিল্ করে 

এমন মজার রাতিট] মোর মন ন1 রয় ঘরে রে! 

তোরা নদীর উতলি পাতলি। 

আমার গলার হার খুলে নে ওগো ললিতে । 

আমি কৃষ্ণ নামে মাল গেঁথে দ্রিব বন্ধুর গলেতে । 
আমার হার খুলে নে, কি ফল হবে সখি 

প্রাণ বন্ধু নাই বগলে ওগো ললিতে। 

অকি বাইদন কী দেইখ্য। বা দিলারে বিয়া মোরে 

আমার শ্বশুর বাড়ির চালে নাইরে ছোন, 

পিন্দনে নাই কাপড় বাইদন গরে নাই খাওনের, 

কি দেইখ্যা ব1 দিলারে বিয়া মোরে । 

গোনের স্বোযামী মোরে মাইর! করে খুন, 

আমারে যে ধরব আইস্তা নাইত এমন জন, 

কি দ্েইখ্য। বা দিলারে বিয়া ষোরে রে বাইদন । 
ছোভড বেল যা মরিল বাপের উদ্দিশ নাই, 

পাইল! পাইলা, যমরাজার ঠায় সইপ্যা দিলা, 
কি দেইখ্য। বা দিলারে বিয়ারে বাইদন | 

কাল। আর না বাজান বাশরী 

সাধের ঘরে আর রইতে না পারি । 

কালারে, 

ওরে তোর কালার এ বাশীর স্থুরে 

নাক্গীর মন মোর ন| রয় ঘরে 



১৩ 

(১৬) 

(১৭) 

বাংলার পল্লীগীতি 

কেন্রে কালা বাজান বাশী সাঝে সকালে । 

কালারে, 

ওরে কুল গেল কলঙ্ক রইল 

ওকি তুই কালা মোর গলার কাটি। 

সকাল বৈকাল কাল। আর না বাজান বাশী ॥ 

আমি না যাব যমুনার জলে 

না শুনিব তোমার বাশীর গান। 

ফুল ফুটিলে যেমন ভোমর] আইসে 

গুণ গুণ স্থরে করে মধু পান।॥ 

কাল। আর না বাজান বাশরী ॥ 

আরে ও নৌকা ঠেকিল বালুচরে রে । 
ডুবিলরে মোর ছাউদ্দের ভিংগারে ॥ 

বাপে আমাকে জন্ম নাই দেয়, জন্ম দিছে পরে। 

যেদিন আমার জন্ম হইল রে, মাও না নিল ঘরে রে, 

ডুবিল রে মোর ছাউদের ভিংগারে। 

সকালে কর মোরে পার। 

বেল। ডুবিলে মন হবে অন্ধকার। 

অবোধ মন রে। 

কিনারায় চাপিয়া নাও 

নায়ের বাদাম তুলিয়া দাও । 

অবোধ মন রে। 

'একেতো৷ আন্ধার রাতি, 

"আরো নাই মোর সংগে সাথী, 

পার করে দাও দয়াল গুরু 

সময় বয়ে যায়। 

অবোধ মন রে। 

কেশীঘাট ক্দন্বতল?, 

এথানে সাধুর মেলা; 

এঁটে বসে অবোধ মন 
কর হরি সাধন।॥ 
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(১৮) পুরুষ £ আইল বাধ কন্যা জলর ছাক হ 

ক্ন্বর গায়ে কন্যা কাদে। মাখি 

আজি চোখ তুলি কন্ত। গ্ভাখি 
আমার আগে হে। 

হল্দি গায়ে কন্তা কাদর হাতেরে 

আইল বাধ কণ্তা কিসের আশেরে, 

আজি কথ কও হে কন্তা 

বৈদেশিয়া আগে হে॥ 

কন্য।: চোখের জলে বন্ধু জলে পইল্ 

বাধা জলো বন্ধু বেশী হইল্ 

আজি বাধ আহল্ বন্ধু 

আটক করিবার আশেরে। 
টোপে টোপে বন্ধু জলর পড়িল, 

অনেক কথা বন্ধু হবদে ধরিল, 

আজি তোমাক দেখি বন্ধু 

মনের পত্ধী হাসেরে ॥ 

পুরুষ; বলে! বলো কন্ত? কিবা দুখ 

তোলো একবার কন্যা চাদ মুখ 

আজি নিতে পারি কন্তা কিছু 

তোমার দুখ হে ॥ 

কন্যাঃ বন্ধুর বাদে বন্ধু কাদিব আমি 

ও বন্ধু মোর হৃদয়ের স্বামী 
আজি ভর! যৈবন বন্ধু 

ভাখে অন্ত লোকেরে ॥ 

পুরুষ: কোন্টে থাকি কন্তা তোমার হ্বামী 

কোন্টে গ্ভাখা তাহার পাব আমি 

আঙ্জি কওরে কন্। 

কোন্ সে কথা আমারে ॥ 

কন্যা; উজান গ্যাছে বন্ধু বাণিজ্যের আশেরে 
এলাও তার বন্ধু গামছ। হাতে 



শ২১২ 

(১৯) 

৫২৭) 

€২১) 

বাংলার পল্লীগীতি 

আজি কতর কথা বন্ধু 

কইও তাহার আগে রে॥ 

গুরুগেো। তোমর! রইলেন ঘরে গেো৷ বসে 
আমারে পাঠাইলেন দেশে । 

তোমার সংগে যাবে। গুরু গো 

সদ্দাই আমার প্রাণ গো কান্দে । 

গুরু আমায় হ/াওনা সাথে । 

এ দেহ খাটিছেন, গুরু গে 
কামিনী কাঞ্চন লোভে 

গুরু আমায় হ্যাওনা সংগে ॥ 

তোম্র জানিয়াও জানেন না 

শুনিয়াও শোনেন না, 

ওকে জ্বলেয়! গেইলেন মনের আগুন 

নিভিয়! গেইলেন না। 

ও তোর নয়নের কাজল 

তিলেক দণ্ড না দেখিলে, 

মনে হয় যে পাগল । 

ও তোর কাঞ্চি ছাট? চুল 
হয়ন1। কেনে চেংর। বন্ধু 

খেইল কদম্বের ফুল । 

ও তুই নায়ের কাগ্ারী । 
নাওবা পাওরে নদীর ঘাটে 

নাও-এর কাণ্ডারী । 

ও মুই ভাবিয়া করিম কি। 
আশপড়শি পাড়ার লোকে 

ভাঙ্গিল পীরিতি ॥ 

(ওকি) কানাই রে, 
কেমন করিয়া! হব দরিয্পা পার রে। 

ও হো হো হো কেমন করিয়। হব দরিয়া পার রে। 



(২২) 

ভাওয়াইয়। ২১৩ 

অখুট1 শিমিলার নাও বৈঠায় না ধরে ভাও 
ওরে কেমন করিয়া হব দরিয়া! পার রে ॥ 

যে নাইয়া! করিবে পার 
তাকে দিব আমি গলার হার রে, 

(ওহো) পার হইলে মুই নারী তোমারে ॥ 

ও কি কানাইরে কেমন করিয়া! হব দরিয়। পার রে ॥ 

এলুয়1 কাশিয়ার ফুল 

নদী হইল কানাই হুলুস্থুল রে। 
ওরে কানাই রে, 

পার হইলে করিবারে ধৈবন দান রে ॥ 

ওকি কানাই রে, 
কেমন করিয়৷ হব দরিয়) পার রে ॥ 

ভাল. করিয়! বাজান রে দো-তর! 

সুন্দর কম্ল1 নাচে । 

সুন্দর কম্লার পায়ের খাড়ু 

হাটিয়! গেইতে বাজে ॥ 
স্থন্দর কম্লার কমরের শাড়ী 

রোদে ঝল্মল্ করে। 

স্থন্দর কমলার নাকের নোলক 

হাটিয়! যাইতে ঢোলেরে। 

ক্থন্দর কম্লার কানের মাকড়ি 
ঝল্মল ঝল্মল করে রে ॥ 

স্থন্দর কম্লার গলার মালা 

হাটিয়া যাইতে পড়ে । 
এ বাড়ি হাতে ও বাড়ি যাইতে 

খাটাম্ম ছিপ ছিপ পানি। 

বরের ভিজিল জামারে জোর! 

কইন্তার ভিজিল শাড়ি রে। 

ভাল. করিয় বাজাও রে দো-তর! 

সুন্দর কমল! নাচে ॥ 



(২৩) 

(২৪) 

€২৫) 

বাংলার পল্লীগীতি 

উড়াইল্ যুবতীর পায়র। রে। 

পায়র। মন্দির করিয়া খালি রে। 

বাপের বাড়ির জোড়ে পায়রা, শ্বশ্তুর বাড়ির খোপ। 
উড়িয়া গেইলেন ওরে পায়রা, দিয়া দারুণ শোক ॥ 

কার খালু পাক ধান পায়রা, কাঁর করলু হানি। 
উড়িয়! গেইলেন ওরে পায়র1, কোল করি খালি ॥ 

খির থির থির থির থির র, কিসের বাজন বাজে 

তোরে পায়র] মারবার বাদে, কারী ভাইয়া সাজে রে ॥ 

উড়াইল্ যুবতীর পায়রা, পায়র। মন্দির করি ধা রে॥ 
এক বাটুলে মারে কারী ভাই, পায়রার বরাবরে, 

উড়িয়া যায়য় পড়ে পায়রা, যুবতীর কোলে রে ॥ 

শান বাধ! ঘাটে বন্ধু হে, জল কেনে ঘোলা, 

জানিলে আসিনু না হয়, ঘাটত একেলা (হে)। 

কথ? ছিলে থাইকবেন বন্ধু, ঘাটের উপার বনি, 

জলের ছেঁয়ায় দ্রিখিম নারী, মুই তোমার মুখ শশী (হে)॥ 
শান বাধ] ঘাটে বন্ধু হে ॥ 

মোরে দেখি লাজে স্ুরয, মুখ ঢাকিবার চায়, 

মজাক করি ঘাটের জলত, আধার ছিটি দেয় (হে) ॥ 

শান বীধা ঘাটে বন্ধু হে ॥ 

গুয়া! মুড়ি আনিছ বন্ধু, আচলৎ গুয়। পান। 

বেজার কেনে সোনার বন্ধু, আসিয়া] খায়া যান (হে)। 

শান বাধা ঘাটে বন্ধু হে ॥ 
বিয়াও করি কঙ. হে বন্ধু মোক্ কাদাইলেন আজি । 

সারাজীবন কীাদ্দাইম তোমাক, পোড়া পরাণ ত্যাজি। 

শান বাধ! ঘাটে বন্ধু হে ॥ 

ওরে বাছ। মোর তোতা ময়ন। (রে )। 

গেলুরে গেলুরে বাছ। গেলুরে ছাড়িয়া । 

যাবার কালে গেলু বাছারে বুকে শেল দিয়! ॥ : 

বাছা, হাতে পুষন্থ ছুধ ভাত দিয়া 

যাবার কালে গেলু বাছারে বুকে শেল দিয়া ॥ 



ভাওয়াইয়া ২১৪ 

ওরে বাছা] মোর তোতা! ময়ন। (রে )। 

কার বা কাড়িয়ে খালু ঝোলগ্লার গুয়া, 

সে কারণে উড়িয়া গেল মোর পিঞ্জরের শুয়া ॥ 

কারে বা কাটিয়া খালু ক্ষেতের পাকা ধান। 

সেকারণে ভারাইনু এ স্ন্দর ধন ॥ 

(২৬) এ ভব-সংসারে রে 

মন না মজিল রে। 

চলে! চলে! দেশে যাই। 

(ভাই রে) নিধুয়৷ পাতারে গাছ 

তারও হইল শত ডাল 

(ওরে ) সেই ডালে বগিলারে করিছে বাসা ॥ 

আহারের কারণেরে 

জগিনে নামিলরে 

সেও বন্দী মায়ার জালে । 

এ ভব-সংসাবে রে 

মন না মজিল রে। 

চলো চলে! দ্রেশে যাই ॥ 

অখুটা! শিমিলার নাও 

টলমল করে গাও 

বত্রিশ-বীধা, খসিয়! পডেরে জোডা। 

(মন) মন-কাষ্ঠের নৌকাখানি 

(আর) পবন-কাষ্ঠের বৈঠাখানি 

সেও ঠেকিল বালুচরে ॥ 

এ ভব-সংসারে রে 

মন না মজিল রে। 

(২৭) ও মোর কালারে কালা 

ও পাড়ে বাদ্ধিলাম বাড়ি, 

কল! বীধলাম সারি সারি 

কলার বাগুচায় ঘিরিয়া লইলাম 

বাহাড়ি রে। 



সই ১৩৬৩ 

€২৮) 

(নদী) 

বাংলার পলীলীতি 

৪ মোর কালারে । 

কলর খোপে খোপণে 

ওয়া গাভিয়া দিলাম 

পাহান রে। 

বাতির দক্ষিণ পাড়ে 

বেল চম্পা দিলাম গাভি, 

সেইনা বকুলের মালা, 

দিলাম বন্ধুয়ারে 

গলা বে। 

বাড়ির উত্তর পাশে 
€তভোরষ। ন! নদী আছে 

সেই না নদী বন্ধুক্সা! খেওয়। হ্যাওরে ॥ 

কোন্ ঘাট। দিয়ারে নদী 
কোন্ বা দিকে যাও । 

(সই দিকে যাইতে কি নদী 

বন্ধুর দেখা পাও ॥ 

তোমার জলে নৌক] ছাড়ি 
বন্ধু হইলেন €দশাস্তরী 

কোন্ বা বন্দরের ঘাটে 

ভিডিল সাধুর নাও । 

মুই নারী কান্দিয়়ারে 

পশ্ছের দিকে চাও ॥ 

বাপে! মায়ের ছটাশ ছাড়িয়া 

যাইতে পতিতর ছ্যাশ | 

বাউর। তুমি তইলারে নদী 
আভউলাইন তোমার ক্যাশ 

চিকণ তোমার জলের ভ'ড্এ 

আষাঢ় মাসে কাছাঢড় ভাঙে 

জ্যনি মাসে নাও ডুবাইতেত 
ক্খি আইসে বাও, 



(ও নদীরে) 
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মুই নারী কান্দিয়! যে 
পদ্থের দ্রিকে চাণ্ড ॥ 

দেখা হইলেন বন্ধুর 
কইও কথ! দুই চারি। 

(ও নদীরে) ছাড়লেন যারে 

€২৭) 

(ওই) 

(৩০) 

চায়] রায় সেই নারী ॥ 

নিন্ ভুলি যায় 

চুলক্ না তায় বাদ্ধে। 

ওরে জলোক্ যায় 

ঘাটোৎ বসি কান্দে, 

ওরে কাঙ্খের কলস 

চোখের জলে ভরি 

ফিরি যায় বাড়ি ॥ 

তবে তারে কে করে যতন। 

বশীভূত হত যদ্দি আপনার মন॥ 
তবে তারে কে করে যতন। 

প্রথম মিলন কালে 

হাতে শশী আনি দিলে। 

প্রেম-জালে ফেলি দিয়৷ 

পালায় যে জন ॥ 

তবে তারে কে করে যতন ॥ 

আরে ওরে প্রাণের কন্তা 

না করি আর দেশ! পিরীতি । 

তোমার সাথে পিরীতি করি 

রাতি পোহাইলে যাব নিজ দেশে ॥ 

দিনহাটার পুবে বাড়ি 

ভাঙ্নী তালুকে বসতি করি রে। 
আমর] হলং খাটি কুচবিহারী ॥ 

আমার দেশের ভাওয়াইয়া গান 



২১৮ 

(৩১) 

(৩২) 

বাংলার পল্লীগীতি 

আরও দো-তরার থিরল ভাংরে-_ 

সেই না গানে বুঝি মন হরিয়া নিচে বে ॥ 

তুমর1 হলেন ভাটী দেশী 

আমরা হলং কুচবিহারী 

কেনে কন্তা পিরীতি করির চান। 

পিরীতি করিয়! যে জন ছাড়ে 

দে-তরার ভাঙে হিয়! ঝোরে | 

বুক ভাঙে তার ভাওয়াইয়! গানের সরে ॥ 

ও কি পতি ধন প্রাণ বাচেনা 

যৈবন জ্বালায় মরি। 

গাছের বসন্ত কালে ঝইরা পড়ে পাত, 

নারীর বসম্ত কালে মিঠি মিঠি ভাষা (রে)। 

নদীর বসন্ত কালে ধুহয়্যা নামা মাটি, 

মাছের বসম্ত কালে করে উজান ভাটা (রে)। 

খোপেতে যার কৈতর নাইরে কি করে সে খোপে, 

যেও নারীর লোয়ামী নাইরে কী করে সে ন্ূপে (রে) ॥ 

আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কী করে তার তারায়, 

যেও নারীর সোয়ামী নাইরে জীবস্তে সে মর] (রে)। 

পুরুষের বসস্ত কালে বাজায় মোহন বাশী, 

নারীর বসন্ত কালে কথায় কথায় হাসি (রে) ॥ 

কিসের মোর রাধন, কিসের মোর বাড়ন 

কিসের মোর হলুদ বাটা, 

মোর গ্রাণনাথ অন্তের বাড়ি যায় 

মোর আঙ্গিনা দিয়া! ঘাটা। 

ও প্রাণ সজনি ! ূ 
কার আগে কব ছুস্কের কথা, 

আর যদি গ্যাখো২, আর যর্দ শোনোহ 

অন্য জন্তের সাথে কথা, 

এ হেন ধৈবন সাগরে ভাসাব 

পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা। 



(৩৩) 

(৩৪) 
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ও প্রাণ সজনি ! 

কার আগে কব দৃষ্কের কথা ॥ 
মোর বন্ধু গান গায় মাথ! তুলিয়! ন1 চায় 

মুই নারী যাও জলের ঘাটে, 
থমকি থমকি হাটোং চোখের ইসারণ করো 

তবু বন্ধু না দেখে মোরে । 

ও মরি হায়রে! 

বন্ধু পাগল হইতে পারে 

নিদের আলিসে হাত পড়ে বালিসে 

মনে করে বন্ধু বুঝি আসে, 

চ্যাতন হইয়া ছ্যাখে বন্ধু নাই বগলেতে 
প্রাণ মোর সাঙ স্যাঙা হইচে ॥ 

ও প্রাণ সজনি ! 

কার আগে কবে! দুষ্কের কথা ॥ 

আহা রে-_ 

ওরে বাবার দেশের ওরে হংসা, 

তুই কীর্দিস কেনে বয়ড়ার গাছে পড়িয়।। 

বাবার দেশের হংসা তুই 
চিটুল বিধুয় মুইরে-__, 
ওরে বাবার দেশের হংসা তুর! 

মুইও হন্ুু স্বামীহার1 রে। 
ওরে বাবার দেশের হংস] তুমরা 

মুইও হঙগু স্বামীভারা রে ॥ 

ংসা হাত ধরন্ তরে, 

ংসা পাও ধরন্ তরে, 

উড়। উড়া উড়া হংসা উড়া হও রে, 
আকাশে পাঙ্খা মেল্যে 

বাবার দেশে বলিয়! যাওরে 

ওরে বাবার দেশের হংসা ॥ 

মুখ কোনা তোর ভিবে৷ ডিবো 

ও ভাবী গুয়া কোন্টে খালু, 



হও 

(৩৫) 

(৩৬) 

বাংলার পন্পীগ্লীতি 

গালাৎ হইল রুদ্র মালার, রূপা কোন্টে পাবু? 
ভাবী ও! জোড় ভূর কপালে লেখাও। 
ও ভাবী! দীঘল ক্যাশের মাতা, 

রসিক তোমার নয়ন তারা, 

তোমার হিয়াৎ ছায়। ॥ 

ভাবী ও! কাঞ্চা সোনার বরণ তোমার ও 

ও ভাবী! 
মনত শতেক আশা। 

কোন্ রসিয়ার বাদে তোমার 

কর্ম তলে বাসা ভাবী ও ॥ 

ভাঁদর মাসি জল পায়না ও 

ও ভাবী! দেহ! রঙ্গে কুটি 

তোমার বাজনা পাইলে কানে, কানাই আসে ছুটি ॥ 
ও ভাবী! ও দেহ! তোর রোদে না আরে 

ও ভাবী দেহাৎ কোরবি ভাটা, 

রসিক কানাই ছাড়িয়া গেলে 
পড়বে গলায় কাঠি ॥ 

ও ভাবি! 

ও রে পছিয়। বাতাস, তুই বড় নিদয়! রে। 
লোনার চাদোক্ দিচ্ছ বড় দুখ । 

নিধুয়া পাতারত ক্ষেত, ঘাসত ভরিছে রে-__ 

না নিড়াইলে মনত নাইরে সুখ ॥ 

এ না ক্ষেত নিড়ায় চাদ মোর, ভরা দুপুরে রে। 

রইছে সোনার পুড়ি গেইছে মুখ । 

তিয়াষে ফাটে বা চাদের ছাতি, ফাটিছে রে। 

ঘরের ভিতর কেমনে বাধি, রঙ বুক ॥ 

ও বন্ধু মোর রপিয়া 

দেখা! দেও মোক্ একবার আসিয়া। 

বনি ধানে ভাজিন্ু খই 

সোনার বন্ধু আদিলেন কই, 
ও কি আপিবার চায়া আসলেন না, 
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সোনামুখে রাও কারলেন ন1। 

ও বন্ধু মোর *--*****" আসিয়।। 

অ দুধের বন্ধু মোর আসলেন কই 

বাট। ভর] চিনি খায়লেন কই, 

ও কি আসিবার চায়া আসলেন না, 

সোনা মুখে রাও কারলেন না। 

(৩৭) মাঝি ভাইরে, 

ভাল্ করিয়া মাঝি, ধর নায়ের হাল। 

ভব নদীর কুলে কুলেরে 

বিষম বাঘের ভয়। 

গুরু শিষ্কে নাইরে দেখা 

ডাকা ডাকি সার ॥ 

ভব নদীর পারে পারে রে 

ধুলায় অন্ধকার । 

গুরু-শিষ্ে নাইরে দেখা 
ডাকাডাকি সার ॥ 

কখনও ভাবে তার স্বামী গেছে বিদেশে বানিজ্য ফরতে। তাই তাকেই 
উদ্দেশ্ট করে বলতে থাকে, বন্ধু বিদেশ যাচ্ছ, সতভাবে থেকো? দাড়ী-মাঝিদের 

সঙ্গে যেন তোমার ঝগড়া বিবাদ না ঘটে। ন্যাধ্য ওজন দিয়ে বেচা 

কেনা কোরে, মূলধনে হাত দিও না। আর এই সঙ্গে মনে রেখো কখনও 

যেন পরনারীর উপর তোমার আসক্তি না জন্মাম। কারণ, পর কখনও আপন 

হয় না, শেষটায় সে তোমায় একদিন প্রাণে মেরে ফেঙবে। তুমি বিদেশ 

থেকে বাণিজ্য করে ফিরে এসো, আমি ইতিমধ্যে লোক দিয়ে তোমার জমি 

চাষ করাব আর মনে করব তোমার নাম। তুমি ফিরে এলে সেই জমির 

ধানে স্থখে দুধভাত খেতে পারবে? £-- 

ও প্রাণ সাধুরে-_ 
তোমরা যাইমেন লাধু দূর দেশে 
হামর1 থাকিমে। সাধু একেল] ঘরে 

এ হেন ধৈবন খাইবে পরে । 
দাড়ী-মাঝি সাধু বোল জনা, 
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না! করেন তোমর। ছুরবচন। রে 

নিজ হাতে রান্ধিয়া! খান ভাত রে ॥ 

পুরিয়া পশ্চিয়া বাও ঘোপা। চায়। 

সাধু বান্ধেন নাও রে 

ধর্মডারি দিয়! করেন বেচ। কেন। বে। 

কোছার কড়ি সাধু না করেন ব্যয় 

পরনারী কি সাধু আপন হয়রে, 
পরনারী একদিন বাঁধবে পরাণ রে ॥ 

মানুষ দিয়া সাধু করিম কাম 
আবাদ হইলে সাধু তোমার নাম রে, 
ঘুরি আপি সাধু খাবেন দুধ ভাত রে 

'অথব। £-_ 

বিদ্যাশেতে যায়ছেন পতিধন* 

ভাল কারয়। থাকেন, 

এই নারীর মনের কথা, 

মনে তোমার রাখেন পতি হে। 

ন] চাই, না চাই, আর কোন না চাই, 

অন্য কথা মনোত ন। দেন ঠাই। 

পতি সতী নারীর ধন, 

তাহে। কিন। জানেন পতি হে ॥ 

দোব বা করি গুণ বাকরি নেহাই তোমার পর, 

তুমি বিনা আমার পতি, 
শূন্ত এই যে ঘর হে। 

না থাউক, না থাউক, ন1 থাউক টাক। কড়ি, 

কি করিমে। শুন্ত ঘর বাড়ি, 

কপালে থাইকৃলে হইবে হায়, 

তাহে। কিন! জানেন পতি হে॥ 

বসস্ত সমাগমে গাছে গাছে ফুটল নতুন ফুল। সবুজে সবুজে ছেয়ে ফেলল 

বনপ্রাস্তর। ঝোপে ঝাড়ে ডেকে উঠল 'বৌ কথ! কও” পাথী। অশোক 

কিংশুকের মেলায় মন হরণ করে নিল কবির। প্রকৃতি হেসে উঠল আবার 

এতদিন পরে। নতুন জীবন পেল পুরাতন ধরিত্রী। কিন্তু বাউদিয়? 
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তাঁর তো ঘরও নেই বাড়িও নেই। তার কি আর চলার শেষ হবে না? 

খুঁজে কী পাবে না তার জীবনধনকে ? কেন, এই যে দো-তর1? এই তো 
তার সারা জীবনের সাথী, এই তো তার প্রেয়পী। এই দৌো-তরাকে সঙ্গী 
করেইতে। সে ঘর ছেড়েছে £-- 

(আরে ও) ভবের দেো-তরা 

নবীন বয়সে মোক্ করলিরে বাউদিয়। 

(আরে ও) মরি হারে হায় 

নবীন বয়সে মোক করলিরে বাউদ্দিয়। ॥ 

যখন দো-তরা তোকে নিলাম হাতে 

নিষত করে মোক পাড়ার লোকে 

নিষত করে মোক্ দয়াল বাপ ভাই । 

তোর জণ্ত মোর গেরাম বাদী 
থানাত দেয় ইজাহারী 
দাডোগ। বাবু হাতে দেয় দড়ি। 

আজ তুই দো-তর! রাখলি মান 
রূপ দিয়। মুই বান্ধাবরে কাণ 

নয়া গাছের মাণিকের মতন ॥ 

এই গানটি দিনাজপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত । ঠিক অন্বূপ গান 
জলপাইগুড়ি অঞ্চলেও শোন] যায়। কাজেই গানটি যে আদতে কোন্ অঞ্চলের 

এ কথ বল] বড়ই কষ্টকর। জলপাইগুড়ি অঞ্চলের গানেও বলছে, “ওরে 

কাঠাল কাঠের দো-তর। তোর জন্তইতে। ঘর ছাড়লুম, আজ তুই-ই আমার মান 

রক্ষা করলি, আজ তোকে ছোট ছেলেটির মতোই কোলে তুলে আদর করতে 
ইচ্ছে যাচ্ছে? 

(ওরে ও ) কাঠোল কুঠার দো-তর] রে 

অলপ বয়সে করল মোক্ 

জনমের বাউদ্দিয়!। 

ষে দিন দো-তর। হাতত নেই 

নিষত করে মোক্ বাপ ও মায় 

নিষত করে মোক্ পাড়ার লোক, 

তুই দোৌ-তর1 মোর রাখলিরে মান, 
লোন! দিয় মুই বাদ্ধাবরে কান, 



২২৪ বাংলার পল্লীগীতি 

রূপা দিয়! বান্ধাবরে নয়ান | 

সদায় মন নেয় তোক্ যতন করি 

পুত্র বলিয়া তোক্ কোলে তুলিয়া! নেই। 

কখনও কখনও চলতে চলতে বাউদিয়ার মনে প্রশ্ন জাগে-_তা হলে কি 

সে প্রেম-গ্রীতি কিছুই জানে না? তাই যদ্দি না হবে তা হলে কেন আসছে 

না তার বধুঃ কী এমন তার অপরাধ? নারী মনের এই জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে 
উঠে বাউদিয়ার কে £__ 

ও কি ধন ধনরে 

তোর শরীরে এতই রে গোণ। (গোসা) 

পিরীতি মুই জাননা, 

পাড়ার যত চ্যাংড়া মোটেই ছাড়ে না, 

দিয়া! গেছে মোরে পিরীতির বায়ন!। 

একে ত আতন্কাইরা রাতি, 

হাউসের বন্ধু আমার, গোসা হইয়া যায়। 

(হারে) নদীর বসন্ত কালে ভেঙ্গে পড়ে মাটি 

আর নারীর ধৈবন কালে, পুরুষ গলার কাঠি (রে)। 

মৈষাজ ও গান্ডোয়াল 

আমরা এই পরিচ্ছেপ্দের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি মৈধাল ও গাড়োয়ালী গান 

এই ভাওয়াইয়া গানেরই অন্তভূক্তি। এর মধ্যে মোষ চরাতে চরাতে যে-সব গান 

গায় রাখালেরা, তাকে আখ্য। দেওয়া হয়েছে মৈষাল, এবং গরু চরাতে চরাতে 

বা! গরুর গাড়ি চালাবার সময় তার! যে-গান গেয়ে তাদের দীর্ঘ পথযাত্রার কষ্ট 
ভূলবার চেষ্টা করে, তাকে বলা হয়েছে গাড়োয়ালী গান। এই গাড়োয়ালী 

গানের স্থুরের সঙ্গে পুর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী গানের একট! স্থরগত এক্যও 

দেখতে পাওয়] যায়। এ ছাড়া মৈধাল গানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের রাখালী গানের 
মিলতো! পাবেনই। গাড়োয়ালী গান শুধু ভাওয়াইয়া স্থরে নম্ব অন্ত সুরেও 
হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে পুথকভাবে আলোচনা কর। যাবে। ূ 

গাড়োয়ালী এবং মৈষাল গানও মৃলতঃ বিরহ এবং পরকীয়। প্রেষেক 
ভিত্তিতেই রচিত। দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচব্ষ্ারেই এব 
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, সমধিক ব্যাপ্তি। মনে করা যাক, কোনো নারী যেন সদাই উৎকন্টিত হয়ে 
আছে কখন শুনবে তার প্রিয়তমের আগমনবার্তা। কোকিল ডাকলে ভুল 
হয়, এ বুঝি তার প্রিরতমেরই বাশীর স্থর, গাছের পাত ঝরে পড়লে মনে হয় 
এ বুঝি তারই প্রিয়তমের পদধবনি £__- 

চ্যাংড়া বন্ধুরে__ 
আমারে ছাড়িয়া! যাবি রে কোথায়? 

তোমার জন্য ভেবে ভেবে 

হইলাম রে গাছের বাকল, 

চ্যাংড1 বন্ধু তুই মোর নয়নের কাজল । 

অংপুরের অংস্থপারী, দিনাজপুরের ছাচিপান, 

চ্যাংড1 বন্ধু মোর আউলাইল পরাণ। 

তোমার জন্য কিনিয়া আনলাম 

বালুর ঘাটের মোটর খান, 

চ্যাংড়া বন্ধু চডিয়া বেড়ান, 

তবু ক্যান আমায় ছেডে যান। 

কিংবা ১ 

ওকি চ্যাংড়া বন্ধু 

মায়া লাগাইয়া! গেলেন রে 

দেখ দিয়। প্রাণ রাখ মোর। 

খাইবার চাইলেন চিড়া দই, 

তখন থাকি আমিলেন কই, 

ডাকিতে ভাঙ্গিল রসের গল।। 

মাখিয়া চিড়া দই, 

চাইয়। আছি পন্থের দিকে, 

কোন দিকে আইসে সোন]। বন্ধু। 

একলা ঘরে শুইয়ে থাকি, শয়নে স্বপনে দেখি 

গাও খানা মোর করে ঝিকিমিকি। 

মোনট1 মোর উড়াম বাইরাম করে ॥ 

উড়ানী কবুতর হয়া, 

উড়ি উড়ি যাম মুইরে, 

যেইখানে শাম চিকন কাল। 
৬ 
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কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে পড়ে-__তার বদ্ধুতে! গেছে সেই মোষ চরাতে 

এই নিদারুণ চোত মেসে রোদের ভিতর । বধুর কথা মনে হতেই মনট! করুণা 
আদ্র হয়ে ওঠে। আহা এই দারুণ গ্রীষ্মে কি কষ্টই ন। পাচ্ছে তার প্রাণবধূ ! 

ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে তাকে বলে আসে, ওগো বন্ধু চল আমার বাড়ি £_ 

মৈধাল মৈষাল কর বদ্ধু রে (ওরে) শুকনা নদীর কুলে হে, 

মুখখানি শুকাইয়ে গ্যাছে চৈত মাইস্য। ঝামালে । 

প্রাণ কান্দে মৈষাল বন্ধু রে। 

আমার বাড়ীতে যাইও বন্ধুরে এই না বরাবর 

খাজুর গাইছ। বাড়ি আমার পুব দুয়াইর্য৷ ঘর 

প্রাণ কান্দে মৈষাল বন্ধুরে ॥ 

আমার বাড়িতে যাইও বন্ধুরে বইবার দিব মোড়া, 

জলপান করিতে দিবও শাল ধানের চিড়া । 

প্রাণ কান্দে মৈধাল বন্ধুরে ॥ 

শাল ধানের চিডা দিবরে, বিন্ু ধানের খৈও, 

(আরও) মোটা মোট সফরী কলা, গাম্ছ] পাত] দৈ ওরে 
প্রাণ কান্দে মৈষাল বন্ধুরে ॥ 

কিন্তুনা! কোথায় তার বন্ধু! সেতো গেছে মোষ চরাতে সেই ক্ষীর 

নদীর কুলে। সে এখানে আসবে কি করে? এ তে তার শ্বশুরবাড়ি, ঘরে 

গরুজন ননদী দ্রারুণ। কাজেই বধুর দেখা পাওয়া অসম্ভব । কিন্তু এ ভাবই 
-ব! ভার কতক্ষণ স্থায়ী হয়। দূরে কোথায় যেন বেজে ওঠে রাখালিয়া বাশী। 
“বিরহিনী কান পেতে শোনে । মনে মনে প্রশ্নও করে, একি তা হলে সত্যিই 

তার প্রাণ বধুরহ আসার সক্কেত? ঃ-_ 

আর দিন বাজে বাশীরে ও মৈষাল না লাগে এমন, 

আজ্িকার বাশীতে কেন্হে রে কাড়িয়৷ লয় মন। 
এই বাশী সেই বাশী নয় বাশী বাজে নয়। তানে. 

বিনাথ মৈধাল আজি পড়িল বাথানে ( মৈষাল রে )। 

মৈষ রাখ মৈধাল বন্ধু রে ক্ষীর নদীর পাড়ে, 

মজিল অবলার প্রাণ তোমার বাশীর স্বরে ( মৈধাল রে )। 

রৌদে কেন পুড় মৈধাল ম্যাঘে ভিজ্য৷ মর, 

ধিলে আছে পৌদের পাত আইন্ত। মাথায় ধর (মৈধাল রে)। 
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প্রাণ কান্দেন মোর মইষাল বন্ধুরে, 

মইঘ চড়ান মইষাল বন্ধু ঘাটের উজানে । 

বাঙর মইষের ঘন্টির বাইজে 

মন উড়াং বাইরাং করে রে ॥ 

মইষ রাখ মইষাল বন্ধু বাড়ির বগলেতে, 

মুই নারীট। দেখা দিম 

সকালে বইকালে রে ॥ * 

ভার বান্ধেন ভারাটি বান্ধেন মইষাল 

ছাড়িয়। আপন মায়া, 

ওরে আজি কেনে দেখর মইযাল 

মোক্ ছাড়িয়া যাবার কায়ারে | 

তোমরা যাইবেন দূর দেশে আমার হবে কি? 

দিনে রাতে ওরে মইধাল কাদি কাদি মরি রে ॥ 

না তাও নয়, চৈতালী ঘুণি হাওয়ায় ঝাউগাছের শন্শনানি শবে সে তুল 

করে, দূরে লাল মাটির পথ বেয়ে চলেছে গরুর গাড়ি, দৃরাস্তরের পথ ধরে। 

বিরহিনী ভাবে হয়ত ব। ওই গাড়োয়ানের বেশেই চলেছে ভার প্রাণপ্রিয় । 

বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। কিন্তু তার অব্যক্ত কথা প্রকাশ করবার দায়িত্ 

নিয়েছে বাউদিয়া, তার গাড়োয়ালী গানের মাধ্যমে দেো-তরার তারে 

ঘ৷ মেরে গেয়ে ওঠে তার মনের কথা 

ওকে গাড়িয়াল ভাই 

উজান উজান করে গাড়িয়াল, উজানে বাঘের ভয়। 

গাড় ধরিয়া গাড়িয়াল 

বাড়ি ফির্যা যায়। 

ভাতও মাগো খায়্যা গাড়িয়াল মুখে ন। দেয় পান। 

চালের বাতায় ধর্য কন্যা জুড়িছে কান্দন। 

না কান্দ ন। কান্দ কন্্য।, ভাঙ্গবে রসের গোড়া, 

আর একদিন ফির্যা আসলে সোন। দিয় বান্ধিবে রে গলা 

(কন্ত। হে) ॥ 

গরুর গাড়ি চলে যায় প্রায় তার দৃষ্টির বাইরে । এইবার বিরহিনী তার 
মনের কথা, নিজেই যেন বলতে শুরু করে আবেগজড়িত কণ্ঠে :-_ 
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(ওকি) গাড়িয়াল ভাই 

ঠাকাও গাড়ি তুই, 
চি-ইল মারির ব-অন-দ-অরে 

যখন গাড়িয়াল উইজান রে ধায়, 

নারীর মন মোর জুড্যা রয় রে-- 

হাকাও গাড়ি তুই। 
ওকি গাডিয়াল ভাই ॥ ূ 

গাডি আস্তে আন্তে অনৃশ্ত হতে থাকে তার চোখের স্মুখ দিয়ে। হঠাৎ 

তাঁর নজরে পড়ে গাড়িয়ালের কাধের সেই রঙিন গামছাখান। এখনও দেখ 

যাচ্ছে। গাম্ছাখান। তার প্রিয়তমের বড়ই প্রিয় । তাই শেষকথা বলছে £-_ 

পতি ধন সোনার চাদ মোর 

তোমরা যাছেন দূর দেশে 

হামাক লাগে ধান্ধ। 

তোমার ঘাড়ের সামলাই গামছ 

থুইয়! যাও বান্ধা চে । 

তোমার ঘাড়ের সামলাই গামছা 

খাব না বিলাব রে, 

যখন মনে পড়বে পতি ধনে 

বক্ষে তুলিয়া নিব ছে॥ 

ইন্দ্র যদ্দি না বরিষে কি করিবে কৃপে? 

যেও নারীর সোয়ামী ছাড়ে 
কি করিবে দপে হে? 

হাত বা ধর পাওব] ধর, না যাবু ছাড়িয়া, 

এ হেন ধৈবন কালে পতি ধন গেলেন ছাড়িয়!। 

ভাবতে ভাবতে হয়ত বা ঘুমিয়েই পড়ে সে। স্বপ্র দেখে তার বধু যেন 

ফিরে এসেছে তার কাছে-__-এস, আমরা ছুজনে মিলে চলে যাই এখান থেকে, 

তুমি প্রসন্ন হও আমার উপর, কর পতিত্বে বরণ £_ 

ও তোর মন কেনে আন্ধার কন্তা হে 

কন্যা ঝোড়ে ছুই নয়ন, 

আইস কন্য৷ তোমার সঙ্গে করি আলাপন ॥ 

কোন্ বা দেশে ঘর কন্ঠা, কোন্ বা দেশে বাড়ি 
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তোমার সঙ্গে যাব কণ্ঠ! হব দেশাস্তরী রে 
বাড়ি ঘর মোক্ ভালোয় লাগেন। ॥ 

ধিক্ ধিক তোর বাপ মাও ধিক তাদের হিয়া 

এত বড় হইচেন কন্ত। তাও নাই দেয় বিয়ারে-_ 

হিদ্দের জাল। কেউ তো বোঝে না॥ 

যে দিনে দেখিন্ু কন্তা এনা নদীর ঘাটে 

সে দিন থাকি অবুঝ মন মোর মানা! নাহি মানে রে 
কাম কাজ মোক্ ভালই লাগেনা ॥ 

তোর মত স্থন্দরী কন্তা আর ত দেখি নাই 

হামার গলায় দেও যেমালা 

সঙ্গে চলি যাইরে, 

কতই স্থখে রব দুইজন। 
তুমি বিনে প্রাণ তো! বাচে না ॥ 

কখনও বা বলে £__ 

নদীতে না ধাইওরে বউছ 

নদীতে না যাইও--*-.. 

নদীর জল ঘোলা রে ঘোলাপানশী ॥ 

বাপ নাই মোর ভাবিতেরে 

মাও নাই মোর কান্দিতেরে (বউছু ) 

ভাইও নাহ মোর তুলিয়ারে লইতে কোলে ॥ 

এক নোট ( ঘটি ) ভরত রে বউ 

ছুই ও নোট তুলিতে, 

খই সাপ ( কেউটে ) হইল গজরে মতাঁর মাহাল! ॥ 

পল্পা! নদীর জলেরে কত হংস ভাসে রে বইছু 

হংসর গলায় গজরে মতীর মাহাল। ॥ 

স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, বিরহিনী চেয়ে দেখে শুন্য প্রান্তর খা খা করছে বধুর 
বিরহে, দূরে দেখ! যায় একটি লোককে । লোকটি হল একজন ভারী (যারা 
ভার বহন করে এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে অন্য আত্মীমের বাড়ি নিষ্ষে যায় )। 

বিরহিনী তাকে প্রশ্ন করে, _ওগে। ভারী, তুমি বলত আমার প্রাণ বধু কেমন 

আছে? ভারী বলছে, সে ভালই আছে, তবে কর্দিন জর হয়ে ছিল এইযা, 

তোমাকে বলেছে কয়েকট! জ্যান্ত মাগুর মাছ পাঠিয়ে দিতে । বধূটি উত্তর 
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দিচ্ছে--দেখ, আমি হলাম গয়লার মেয়ে, মাগুর মাছ কোথায়ই বা পাব? 

ছুধ, দই যদ্দি চাওতে। পাঠিয়ে দিতে পারি তোমার সঙ্গে । আমার বাপ মা 

এমন যে, আমাকে এমনই জায়গায় বিয়ে দিয়েছে যেজন্য আমার বন্ধুর সঙ্গে 

জীবনে আর দেখ। হবে কিনা সন্দেহ £-- 
ভাটা হইতে আইলেন ভারী 

কথ কও বন্ধুর সারি সারি রে। 

ও কি ভারীরে কও ভারী মোর 

বন্ধুয়া কেমন আছে রে ॥ 

আছে বন্ধু তোর ভাবে ভাবে 

দিন! চারিক কন্তা জর গেইছে বে, 

ও কি কন্ঠারে চায়। পাঠাইছে 

জিয়াল মাগুর মাছ রে ॥ 

আমি ত গোয়ালের নারী 

দৈ ও দুধ খোয়াইতে পারি রে, 

ও কি ভারী রে কোন্ঠে পাই'ম মৃই 
জিয়াল মাগুর মাছ রে ॥ 

বাপ ও মাও মোর ঢুরাচার 

বেছেয়া খাইলেক মোক্ দুরস্তর রে, 

ও কি ভারী রে আর না দেখিম মুই 

বন্ধুয়ার বাড়ি ঘর রে। 

ভারীও চলে যায়, বিরহিনী আবার ডুবে ধায় তার ভাবনার রাজত্বে, 

দূরে আবার চলে যায় গরুর গাড়ি। একই স্বপ্নের জাল বুনে চলে বিরহিনী, 
ভাবে হয়ত বা এই গাড়িতেই আসছে তার প্রাণ বধু। বিরহিনী আবার 
ভাব সায়রে ডুব দিয়ে ওঠে 8 

ও বন্ধু মোর রসিয়া 

দেখা দেও মোক একবার আমিয়]। 

বি ধানে ভাজিন্ু খই 
সোনার বন্ধু আসলেন কই, 

ও কি আসিবার চায়! আসলেন না, 

সোন' মুখে রাও কারলেন ন1। 

(অ) দূরের বন্ধু মোর আসলেন কই 
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বাটা ভর1 চিনি খায়লেন কই, 
ও কি আসিবার চায় আসলেন না, 

সোন। মুখে রাও কার্লেন না। 

নারীর মনতো! ভাবে বন্ধু তার কোন বিপদে পড়েনি তো? £__ 

ফান্দে পড়িয়া! বগা কান্দে (রে) 

ফাদ পাতিছে ফীছুয়া ভাইরে পুটি মাছ দিয়, 

ওরে মাছের লোভেতে বগ। পড়ে উড়াল দিয়া (রে)। 

ফাদে পড়িয়া বগা করে টান] টুন 
ওরে আহারে কূন কুড়ার স্ৃতা 

হলু লোহার গুণারে ॥ 

ফাদে পড়িয়। রে বগা 

করে হায় হায়-_ 

ওরে আহ] রে দারুণ বিধি 

সাথী ছাড়্য] যায় রে ॥ 

উড়িয়া যায় রে চাকোয়া'র পজ্ঘী 

বগীকৃ বলে ঠাবে, 

ওরে তোমার বগ] বন্দী হইছে 

ধল্পা নদীর পারে রে ॥ 

এই কথা শুনিয়। বগী 

দ্ধ পাখা মেলিল 

ওরে ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়! 
দরশন দিল রে 

বগাক্ দেখিয়! বগী কান্দে রে। 
বগীক্ দেখিয়1 বগ। কান্দে রে ॥ 

চট. কা 
চট.ক হল চুটুকি অর্থাৎ লঘু রসের গীত--এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা 

হয়েছে । এটি ভাওয়াইয়! গানেরই একটি শাখা মাত্র। একঘেয়ে তত্ব কথা, 

বিরহ সংগীত ও গভীর ভাবের কথ শুনতে শুনতে মনপ্রাণ যখন ভারাক্রান্ত 

হয়ে ওঠে, তখন এই ধরণের লঘু বা হান্কা রসের গান শ্রোতাদের অনেকট! 

চিন্তবিনোদন করে তব কি? 
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বেশীর ভাগ চট ক] গানের বিষয়বস্তই সংসারের সুখ, ছুঃখ, মান অভিমান 
প্রভৃতি নিয়ে রচিত, অবশ্য এর মধ্যে বাতিক্রমও তে একেবারে পরিলক্ষিত 

হয় না এমন নয়, তবে তা খুবই সামান্য ৷ 

একটি গানের বিষয় বস্তু নিয়েই ধর] যাক £ 

একটি বড়লোকের মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে এসেছে স্বামীর ঘর করতে । তার 

মনে বড় দেমাক্, সে বড় ঘরের মেয়ে, পে হল মোড়লের মেয়ে। সেতে। 

আর পাচ জনের মত দাসী বাদীর ন্তায় গোয়াল নিকোতে,' থালা! মাজতে, 

ভাত রাধতে পারে না। তাই শাশুড়ীকে বলছে দেখ, 'আমি তুলাম মোড়লের 

মেয়ে, আমার দ্বারা ওসব ছোট কাজকর্ম করা চলবেনা । যদি ভাত খেতে হয় 

তাহলে তোমাকেই থালা মাজতে হবে, গোয়াল নিকোতে হবে, তা নইলে 

এখানে ভাত জুটবেনা” £-- 

ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই ভাত আদ্ষিবার, 
মুই ত মোগুলের বিটি, 

ভাত আদ্ধিবার না জানি, 

ভাত খাও ত ধর আন্ধুনী। 

€ শাশুড়ী মাই, না পারি মুই বার! বাদ্ধিবার, 

ন৷ পারি মুই ধান বান্ধিবার, 

মুইত মোগলের বিটি ধান বান্ধিবার না জান, 

ভাত খাওত ধর বারহাঁনী | 

ও শাশুড়ী মাই না পারি মুঈ থালা মাজিবার, 

মুই ত মোগুলের বিটি, 

থাল। মাজিবার না জানি, 

ভাত খাও ত ধর মাজুনী। 

ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই গোবর ফ্যালাবার, 

গোবর ফ্যালাইতি হাত গোগ্ধাই, 

খাওয়। দাওয়ার কষ্ট হয়, 

ঝাট। মারি মুই গরুর কপালে । 

মুই ত মোগুলের বিটি, 

গোবর ফ্যালাবার না জানি, 

ভাত খাও ত ফ্যালাও গোবর খানি। 

আর একদিন শাশুড়ী বললেন_-“দেখ বাছ। ও সব ছোট কাজ কর্ম না হয় 
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নাই করলে, তবে একটু রান্না বান্না তো! করতে পার । আমাঙ্গ শরীরটা ভাল 
নয়, দুটো ডাল ভাত একটু রাকা করে নিয়ে এসো ।+ বউ আর কি করে, ডাল 

ভাত রান্ন। করল, কিন্তু তা যে কি অপুর্ব বস্ত্র সৃষ্টি হল তা বোঝা যাচ্ছে 

বাউদিয়ার এই গানটি থেকেই £_- 
ওকি বাপরে মাও না পারু মুই কাম করিতে । 

ডাল আধিল্সু, ডাল আধিঙ্থ, হাটু পানি দিয়া, 
নয়! জামাই সাতার দিল, ডাইলের উপার দিম! (রে)। 

হাল বাহিয়! আসলো গোসাই, 

ভাল করুরে কামরে, 
ভাল করুরে কাম। 

ও তোর লাঙ্গল জোয়াল ঘরে থুইয়াযা 

বাড়া ছুটি বান। 

বাডা ছুটি বানলু গোসাই, ভাল করুরে কাম, 

চাউল চাট্রা ঘরে থুইয়্যা, পানি ফুটিয়ে আন (রে)। 

এতো গেল শুধু শাশ্তডীর প্রতি বউয়ের ব্যবহার। এইরকম জবরদণ্য 

বউয়ের যে স্বামীকেও একেবারে অনুগত করে রাখবে এতে আর আশ্চর্য 

কী? সেই চিন্রও পল্তী-কবিদের তুলিকায় অঙ্কিত হয়েছে । লোক-কবিরা 

নরক্ষর বটে, কিন্ত তাদের দৃষ্টি অন্বচ্ছ নয়। তাই তার হাল ফ্যাশানের 

কোনো কর্তা-গ্িত্নীর হাবভাব দেখে নিয়ে অনায়াসেই বলতে সক্ষম হয়: 

আমার বাংলায় করে মোন ফাপ্র 

চঙগ যাই কইলকাত্বা শহর । 

শহরে ভাড়া করলাম ঘর, 
থাকি দোতলার উপর। 

দিনে দিনে গিন্নীর মন করে ফরু ফর্। 

( আবার ) গিন্নী গাড়ি ঘোড়া দৌড়িবার চায় 

ও গিন্রী গ্ভাথতে চায় দিলীর শহর, 

এসে এই কইলকাত্ব। শহর ॥ 

ও গিন্নী আলতা পরে পায়, 

পায়ে ছ্যাণ্ডেল লাগায়, 

চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি যে দেয়, 

ও গিন্ীর ভ্যানিটি ব্যাগ, সোনার গয়ন। গায়, 
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ও গিন্নী বাইনতে বলে লেকে ঘর 

এসে এই কইলকাত্তা শহর ॥ 

ভেবে মূকুন্দ বলে মোনের আক্ষেপে 

ও গিন্নীর আছে সকলে, 
্বামীর কোলে দিয়ে ছেলে 

রাস্তাতে চলে। 

ও তার ডুরে শাড়ী, রেশমী চুড়ি, তবু আমায় (ভাবে পর, 
চল যাই কইলকাত্ত। শহর ॥ 

লোক-কবির! কিন্ত এক দিকের কথা বলেই নিরন্ত হয়নি ।1 তাদের রচিত 
সঙ্গীতে শুধু বধূ কতৃক শাশুড়ী নির্যাতনের কথাই ব্যক্ত হয়েছে তা নয়। 
কোনে! কোনে] গানে এর বিপরীত দিকটাও ফুটে উঠেছে । কি ভাবে একটি 
বউ তার শ্বশুরবাড়ি এসে এক দিকে শ্বশুর-শাশুড়ী, অন্তদিকে ননদ-ভাজ ও 

ভাশুরের গঞ্জন! সর্বোপরি স্বামীরও অত্যাচার সহা করছে-_তাও বণিত হয়েছে 

নিষ্বোদ্ধত গানটিতে £_ 

ডাইল পাক কররে কাঁচা মরিচ দিয়া, 

গুরুর কাছে নেওগে মন্ত্র নিরালে বসিয়1। 

ছোট বউ চভায় ডাইল, মাইঝাল বউ ডাইল ঝাড়ে, 

আবার বড বউ আসিয়া, কাঠি দিয়! ভাইল নাড়ে। 
ডাইল পাক কররে কাচা মরিচ দিয়া, 

গুরুর কাছে নেওগে মন্ত্র নিরালে বসিয়]। 

( আমার ) শ্বশুর করে ঘুশুর যুশুর, ভাশুর করে গৌসা, 

নিদয় হেন স্বামী আস্তা, 

ধরলে চুলের খোসা (খোপা)। 

ডাইল পাক কররে কাচা মরিচ দিয়া ॥ 

( আমার ) শাশুড়ী আছে, ননদ আছে, আছে ভাইগনা বউ, 

(হারে ) এমন কইর্য। মাইর মারিল, আউগাইল না কেউ। 

ডাইল পাক কররে, কাচ! মরিচ দিয়, 

গুরুর কাছে নেওগে মন্ত্র নিরালে বসিয়া ॥ 

অবশ্য বৌটি ঘি আর একটু সেয়ান৷ হত ত1 হলে কুচবিহারের কৃষাণীদের 
মতো নিশ্চয়ই হ্বামীকে সে মুখের উপর শুনিয়ে দিত-_তুমি এক নম্বরের 
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* মিথ্যাবাদী, বিয়ের আগে কতইনা বড়াই করেছিলে-_-আমার এ আছে, 
সে আছে, কিন্ত এখন দেখছি তোমার সব কথাই ফাঁক :__ 

নাক ভোংরার ব্যাটাটা, 

চোখ ডোংরার লাতিটা, 

মোক্ ভুূলানু সতের খাড়ু দিয়! । 

তখনে না কছিস তুই রে, 

হাল চারখান, গরু পাচখান, 

ছেউটি গরুর নেকাই জোকাই নাই। 

বাড়ি আসিয়া দেখ মুই, 
চাতুরালী করলু তুই, 

ঘরোৎ তোর ছাউনী দিবার নাই ॥ 

তখনে না কছিস তুইরে 

মোটা কাপড় পিহ্ছি না, 

সরু কাপড়ের নেকাই জোকাই নাই, 

বাড়ি আলিয়! দেখন্ু মুই, 

চাতুরালী করলু তুই, 
ঘরোৎ্ তোর ছেঁড়। ত্যানাও নাই ॥ 

তখনে ন। কছিস তুই রে, 

মোটা চাউল খাই না, 

সরু চাইলের নেকাই জোকাই নাই, 

বাড়ি আসিয়৷ দেখন্ু মুই 

চাতুরালী করলু তুই 

ঘরোৎ ন1] তোর কাউনের গুড়াও নাই। 

বেচারী স্বামী হয়ত বা একট] কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল বা দিয়েও 

ফেলেছিল। কিন্তু সে এখন রণচণ্ডী মৃতি ধারণ করেছে, কাজেই তাকে এখন 

ওসব কথায় জব কর সম্ভব নয়। বরং সেই উন্টে আবার বলতে থাকে £-- 

ঠগ মিনসা মুখ পোড়া 

বাহায়। নাই তোর জোড়া, 
মিছায় ছাচায় কলুরে মোক্ বিয়া, 

ভুলিয়। নিলু সীসার খাড় দিয়া । 
আগেত ন] বলিয়াছিলু তুই, 
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(ও তোর) হাতি ঘোড়া, খাট পালং এর 

নেকাই যোখাই নাই, 

ঘরোৎ আমি দেখলু হায়, 
চাতুরালী ন1 ফুরায়, 

চালোৎ না তোর ছাউনী দিবার নাই ॥ 

কিন্তু চট.কাই হোক আর মৈষাল কিংবা গাড়েয়ালীই হক ভাওয়াইয়া 

শ্রেণীভুক্ত প্রাদ্ধ নকল গানের উপরই পরকীয়! প্রেম মূলক !ভাবধারা প্রত্যক্ষ 
কিংবা পরোক্ষ ভাবে এসে পড়বেই । একটি গানের বিষয় বস্ত্র হচ্ছে এই £__ 

একটি লোক চলেছে তার প্রণঘ্রিণীর সঙ্গে দেখা করতে, ঘখন বাড়ি থেকে সে 

বের হচ্ছে তখন তার স্ত্রী নিষেধ করছে,দেখ কোথায় যাচ্ছ? আজ আমাদের 

কালে মুরগীট। ডিম পাড়তে বসেছে । এমন দিনে কোথাও যাত্রা কর? উচিত 

নয়। (রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নিরক্ষর চাষী সম্প্রদায়ের ভিতর 

বিশেষতঃ মুসলমান শ্রেণীর মধ্যে একট] সংস্কার আছে, যে-দিন তাদের বাড়ির 

কালো মুরগী ডিম পাড়তে বসে সেদিন বাড়ির পুরুষদের কোথাও যাত্রা কর! 

নিষিদ্ধ )। 

কিন্তু কষাণ তে তার স্ত্রীর কথা কানেই তুলল না। তাঁর মন পড়ে আছে 

প্রণয়িণীর কাছে। সে এগিয়ে চলল তার উপপত্বীর বাডির দ্রিকে। কিন্তু 

নিষেধ না মানার ফল পেতে হল তাকে হাতে হাতে । প্রণযিনীর শ্বশুর 

বাড়ির দিকে গিয়ে প্রথমবার তে] তাকে পালিয়েই আসতে হল বাড়ি ভি 

লোকজন দেখে | পরে সন্ধ্যা] নামলে গিয়ে লুকিয়ে রইল বৌটির রান্না ঘরের 
পিছনে কলার ঝোপের ভিতর । কিন্তু হায়রে অনৃষ্ট! বৌটি না জেনে শুনে 
ভাতের গরম ফ্যানট। বাইরে ফেলে দেবার সময় সেটা গিয়ে পডল একেবারে 

তার গায়। বেচারীর সার! গায়ে পড়ল বড় বড় ফোস্ক। যন্ত্রনায় কাতরাতে 

কাতরাতে ফিরে এসে ক্ষতস্থানে শুরু করল তেল মালিশ করতে :-_ 

( আবার ) বাড়ি ছাড়িয়া! কোথ] যান, 

দোহাই আল্লাটে মোর মাথা খান, 

কাল] মুরগীট। ওসন বহস্তাছে। 

ও মরি হায় হায় রে..".. 

কাল। মুরগীট৷ ওসন বইস্তাছে। 

কন্তা যখন তোর বাড়িতে যাই 

কত মানুষ মুই দেখিবারে পাই, 
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দৌড়া পালাই মৃই পাটা বাড়ির মধ্যে। 
কন্ঠ আশ দিলি, ভরসা দিলি, 

কলার মোথাত মোক্ বসাইয়্যা থুলি 
সার রাত মোক মশায় কামডাইছে। 

কন্ঠ আগুম নি গুমট। না বুঝিয়া, 

ভাতের উতালটা দিলি ঢালিয়া, 

সোনার অঙ্গে মোর ফোসা পইড়্যাছে। 

( আবার ) বিশ্বাস যদি না তয় তোর, 

জাম] খুলিয়া গ্যাখেক মোর, 

দেড় টাক] সের ফিনাইল ত্যাল গ্যাছে ॥ 

ইলিশ মাছ বাঙালীর বড় প্রিয় খাছ, লোক-কবির1 তাই এই ইলিশ মাছকে 

নিয়েও অপুর্ব গান রচন। করেছে । এর ভিতর দিয়েই সাধারণ এক কৃষাণ 

ঘরের ছোট্ট জীবনের ছোট্র একটি ছবি আমাদের চোখের স্থমুখে ফুটে উঠছে। 

গানটি হল একটি জেলে কী ভাবে নদীতে গিয়ে ইলিশ মাছ ধরল, তারপর 

তা বাড়িতে নিয়ে এসে কী ভাবে কেটে কুটে, রেধে সকলকে খাওয়াল এবং 

আস্বাদ পেল। জেলেটি যেন ইলিশ মাছকে উদ্দেশ করেই বলছে £__ 

মাছ মোর ইলিশারে, 

শুকল সুতা শুকল বডশী দড়িয়ায় ফেলাঙ্ছ 

ওকি উজানে তুলিন্ু 

মাছ মোর ইলিশারে ॥ 

মাছ না মারিয়া মুই খলাই ভরাহ্ 

বাড়িতে আনিয়া মাছ চান্িতে তুলিঙ্ু 

মাছ মোর ইলিশারে। 

বটিতে বেচিয়া মাছ মালই তুলি 

মালই ন] তুলিয়া! মাছ ঘরে নিয়। গেনু 

মাছ মোর ইলিশারে ॥ 

তেলে তেলানী মাছ মোর উপরে ঢাকুনী 

মজিল মাছের বাসে খাও নন্দিনী 
মাছ মোর ইলিশারে ॥ 

কেমনে পরদিম মাছ মুই, ইলিশার তরকারী 
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ভাস্কর বসিয়৷ চালিত করিছে কাছারী 

মাছ মোর ইলিশারে ॥ 

তবেই বুঝুন, ভোজনতত্ব সম্পর্কেও লোৌক-কবির] একেবারে উদ্দাসীন নয়। 

অনেক সময় এই ধরনের রঙ্গরসের গান নৌকার মাঝিদের মুখেও শোন। 
যায়, 

অথবা *-- 

কিংবা (১) 

ও ভাই হালুয়া মাঝি 
চল যাই বহিয়। নদী। | 

আন্দি আন্দি পাস্থারে ভাই, খাদ! খাদা ৪ 
খায় না বুড়। নাড়ে চাড়ে, বুড়িক্ মারে গাইল ৷ 

তাল গাছে শৈলের পোনা, শিয়ালে ধর্যা খায়, 

তাই দেখিয়। খুতুর চাচী, পলো! নিয়। যায়, 
ও ভাই -*---০০০, ন্দী | 

গাই বিয়াইলে। গহীন জলে, কুমীর থাকে চালে, 

ভেড়। বিয়াইল মাছ তলাতে, বাচ্চা নিল চিলে। 
ও ভাই-.....-*- ন্দী | 

বুড়ায় গ্যাল মাছ মারিতে, মার্য। আনল চ্যাং, 

আবার ছুই সতীনে ঝগড়া কর্যা, বুড়ার ভাংলো ঠাং। 

তেরশাই নদীর ধারে দিদি গে। 

মালসাই নদীর ধারে ধারে 

কোন্ সোনার বধু ধান ঝাড়িয়া লয়। 

(দির্দি গে! ) ছোট বহিন ঘোরে পাড়ায় পাড়ায় 

বড় বহিন ধান ঝাড়ে (২)। 

(আবার) মেজ বোনের বুকের ব্যাথা লো । 

(দিদি) জলে আর জ্বালায় 

আর ক্যান বারে বারে (হায় হায়) 

ভিন্ গায়ের ওই নিদয় বধু 
মোন কাড়িয়! লয় (দিদি গো) 
মোন কাড়িম়া! লয় । 

ও দিদি শোনেক একটা কথ] কং 



$২) 

(৩) 

চটুকা ২৩2 

তেণক্ ছাড়া আর কাক শাইকাৎ 

তুই ছাড়া আর কবার জাগায় নাই। 
(দিদি) বাপ মায়ের কপাল পোড়। 

মোরও নারীর অল্প পড়া, 

সেইজন্য ভাল পাত্তর আইসে না ॥ 

আই, এ, বি, এ, মেট্রিক পড়া 

তার সাথে নাই নেকে জোড়া 

জোড়া নেকিচে মাইনর পাশ করা । 

বিয়াও করি আনচে হাতে 

নাই দেক মোক্ টারী বেড়াইতে 

মোক্ করিচে ধারার তলের এন্ছুর । 

(আর) গয়নার কথ। কইলে কালে 

তখনে চোখ পাকড়েয়৷ উঠে 

কিনিয়৷ নাই দেয় একট। পাইসার সিন্দুর | 

বাপ মায়ের বাড়ি যায়য়া 

এগুল। কথা দেহম কয়য়া, 

ন1 হয় যাইম বারানী বনিয়া। 

ঢাল খোপা সুন্দরী মাই 

ও তোর মুচকী মার। হাসরে 

মন ভোলান চোখের ঈশারায়। 

€ হে। মাই হে। 

মনোত মোর একনা কথা, ঘুট ঘুটিয়৷ থাকে, 

স্থট করিয়া একনা কথ শুনিয়া যাও মোরে রে ॥ 

ও হে] মাহ হে। 

খিউ. খিটিয়৷ মুখের হাসি মন করিলু চুরি । 

মধুর লোভে ভোমরা আমি করে পাকা পাকি। 
ও হো মাহ হে। 

যেমন পের মাহ কোনে। তুই পিথ। পাটি পার] । 

নাক মুড়ি কইতরের মতো! আমর! হচি জোড়া ॥ 

আরে চ্যাং মাছে বলে মাঝি ভাই 

আমাক না মারিও, 
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কাইল ভারিক্যার হইবে বিম্যারে 

আমি ৫ব ব্যাতি যাবে। | 

আনবে ও মোর ক্যাকই মাসী, ম্যান্ক। দিদি, 

বে ভুলানি, মাত? ভাহরি, ফিচ্য। ছুলুক, 
ধ্যাং ভিগিল্যা, জট বপিলা।, 

আলুক সালুক, সালুক ননদিয়। 

মোর মাত্র না তমোর কে; 

কাইল হইবে ভারিক্যার বিয়া 

আইজও চাদা না আইলো বে ॥ 

ইটা মাছে বলে মাঝি ভাই 

আমাক না মারিও, 

কাইল ডারিক্যার হইবে বিক্ষারে 

আমি ঘটক হয্্যা যাবে? 

আরে ও মোর ক্যাকই মালী, ম্যান্কা দিদি, 

বৌ ভুলানি, মাত] ভাংরি, ফিচ্যা ছুলুকী, 
ধ্যাং 1ডগিল্যা, জট বগিল্য।, 

আলুক সালুক, সালুক ননদিয়া 

মোর মাঞ্র না মোর কে 

কাইল হইবে ভারিক্যার বিয়! 

আইজও চাদা না আইলো রে ॥ 

ট্যাপ মাছে বলে মাঝি ভাই 
আমাক না মারিও, 

কাহল ডা(ড়ক্যার হইবে বিয়ারে, 

আমি সানাই বাজাতে যাবো, 

আবে ও মোর ক্যাকই মাসী, ম্যান্ক। দিদি, 

বৌ ভুলানি, মাত? ডাহারি, ফিচ্যা ছুলুকী, 
ধ্যাং ডিগিল্যা, জট।1 বগিল্যা, 

আলুক সালুক, সালুক ননদিয়! 

মোর মাঞ্র না মোর কে, 

কইল হইবে ভারিক্যার বিয়। 

আইজও টাদা না আইল রে ॥ 



(৪) 

(৫) 
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ডাইরকাা। মাছে বলে মাঝি ভাই 

আমাক্ না মারিও, 

কাইল হইবে হামার বিহারে, 
আমি কইন্যাক ঘরে নিব। 

আরে ও মোর ক্যাকই মাসী, ম্যান্ক। দিদি, 
বৌ ভূলানি, মাতা! ভাংরি, ফিচ্যা দুলুকী, 
ধ্যাং ডিগিল্যা, জট! বাগিল্যা, 

আলুক সালুক, সালুক ননদিয়। 

মোর মাএ না মোর কে, 

কাইল হইবে হামার বিয়! 

আইজও চাদ! না! আইল রে ॥ 

ও কি বাপরে বাপ ও কি মাওরে মাও, 

ন। পাং মুই কামাই করিবার ॥ 

হাল বয়য়। আসিলু বাড়ি, ঝাপি মাথাৎ দিয়] । 

অতি থে! তোর লাঙ্গল, যোয়াল বার! বানেক আসি ॥ 
ও কি বাপরে বাপ ওকি মাওরে মাও, 

না পাং মুই কামাই করিবার ॥ 

বারা বানিলু ভালে করিলু, খুদি চারট] খা । 
কলসী ছুইট। ভার সাজম্া জল বুলিয়া যা ॥ 

ও কি বাপরে বাপ ওকি মাওরে মাও, 

ন] পাং মুই কামাই করিবার ॥ 

জল আনিলু ভালে করিলু, ঘরের কোনা থো, 

তিন দিনিয়! বাসিয়! ভোগা, ভাল্ করিয়া! ধো ॥ 

ভোগা ধুলু ভালে করিলু, তুই সে প্রাণের নাথ । 
চট করিয় চড়োয়া দে তৃই,ছুইট1 মানষের ভাত ॥ 
ভাত রাদ্িলু ভালে করিলু, তুই যে প্রাণের পতি । 
বিছান। খান। পারেক এলা, ছাওয়। ধরিয়। শ্তি ॥ 
ওকি বাপরে বাপ ওকি মাওরে মাও 

ন1 পাৎ মুই কামাই করিবার ॥ 

বন্ধুধন তুমি আমি শিশুকালে- 
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খেলা খেলচি একে লাথে 

ইন্কুল পড়চি দিনহাটার বন্দরে । 

কত পরীক্ষায় পাশ করিয়। 

ম্যাটিক পপীক্ষাৎ ফেল কারয়! 

হস্কুল ছাড়লাক মনের হুঃখেতে ॥ 

বাপোমায়ের মন ভল ব্যাজার 

মোক্ হস্কুল যাবার না দে আর | 

আরও ন। দে মোক্ বাড়ির বাহির তে ূ 

বন্ধুধন না দেখিয়া তোমার মুখ । 

ভাঙ্গে মোর নারীর বুক | 
মন কান্দে মোর তোমার বাদে ॥ 

তোমর। হস্কুল ছাড়ি কলেজ গেহলেন 

চপিয়া গেহলেন (দনহাট। ছাড়িয়া । 

বন্ধু সদায় সদায় চিঠি পাঠা 

তেও বন্ধু তোর খবর না পাং 

মোক্ ভূলিলেন বি-এ পাশ করিয়া ॥ 

তোমর। করলেন বি-এ পাশ 

মোর করলেন সবনাশ 

পিরীতি করি ছাড়িয়া! গেইলেন মোরে । 

বিয়াও বাঁধ না করেন মোকে 

সত্য সত্য নষ্ট করলেন ক্যানে 

কলঙ্ক রহল জগতের মাঝারে ॥ 

বয়স হইল মোর আঠার বছর 

না আইসে মোর বিয়ার খবর 

তেই বন্ধু অছুয়া৷ কর্লু মোকে ॥ 

দিনে দিনে যৈবন বাড়ে, * 

দুর্ষের কথা কং কারে, 

ধৈবন জালায় না পাং থাকিতে ॥ 

_.. দেহুতত্ব 
পুর এবং দিনাজপুর অঞ্চলে যদিও বাউদ্দিয়া শ্রেণীর লোকেরাই 
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ভাওয়াইয়া গান গেয়ে থাকে,কিন্তু জলপাই গুড়ি ও কুচবিহার অঞ্চলের কষাণ 

সম্প্রদায় যে লোক-সংগীত পরিবেশন করে তাঁর অধিকাংশই এই ভাওয়াইয়া 

স্থরে। আমর! এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বলেছি এ সম্প্রদায়ের ভিতর 

ধর্মের কোনো গৌঁড়ামী নেই, বরং ভাওয়াইয়া গান সম্পূর্ণভাবেই আদিবাসীদের 
গানের মতোই সংস্কার মুক্ত। কিন্তু তা হলেও এর ভিতর বেশ কিছু পরিমাণে 

দেহতত্ব-বিষয়ক গানেরও সন্ধান মেলে। পাঠকগণ লক্ষ্য করতে পারবেন, 

এদের অনেক গানে ইতিমধ্যেই রাধা-রুষ্ণের ছ্রোয়াচ লেগে গেছে, হয়ত 

কিছুদিন পর এ-সব গান সম্পূর্ণ ভাবেই ধর্মমূলক গান বলেই পরিগণিত হবে, ষে 
ভাবে ঝুমুর গান আজ রাধা-ক্কষেের প্রেমপীল।] বিষয়ক গানে রূপাস্তরিত 

হয়েছে। 

যাক সে কথা । আপাততঃ ভাওয়াইয়া স্থুরে যে সব দেহতত্ব তথা 

আধ্যাত্মিক বিষ্নক গানের সন্ধান পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছু আলোচন। 

করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। 

শ্রান্ত দেহে উদাস মধ্যাহ্ছে উদার মাঠের কিনারায় গাছের ছায়ায় এসে 

বসেছে বাউদ্দিয়া। জগৎ সংসার সবই তার কাছে মনে হচ্ছে মায় বলে। 

এখন নে দিব্য জ্ঞান লাভ করতে চলেছে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও শেষ হয় 

না! তার পরমাত্মার সন্ধান করা। মনে হয়, এই যে ছুঃখ, এও হয়ত তার 

জন্যই জমা করা ছিল বিধাতার ভাগ্ডারে। এধেন তারই কৃতকর্মের ফল। 

স্থতরাং এজন্তে আর অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কী? £-_ 

আপন কর্মদোষে সব হারালি 

দোষ দিবি কারে? 

মোনরে পুবান্ পচ্চিমে বাও, 

রাধা-কৃষ্ণের ভাঙ্গ৷ নাও, 

ঠমূুকে ঠমকে ওঠে পানী। 

মোনরে ইঙ্গল। পিলার ঘর, 

ঘুনে করছে জর জর, 

খস্তে পড়ল তোর বত্রিশ বাদ্ধনের জোড়া। 

জোড়ার উপর জোড়ারে, পবন কাষ্ঠের নৌকারে, 

সেইন!ংনৌক1 ঠেকল বালুচরে । 
ও পারে কাত্বের গাছ, | 
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ঝিল্মিল্ বিল্মিল্ করে পাত 

তার উপারে জোড় বগিলার বাসা। 

আহারের লোভেরে, 

জমিনে পড়িয়ারে, 

সেই না! বগ। ঠেকলো মায়া জালে ॥ 

সন্ধ্যা নেমে আসে । বাউদিয়! আবার পথ চলতে শুর করে। হাতের 

দো-তরা তখনও বেজে চলে এক উদাস স্বরে । মাঠের পর মাঠ, প্রাস্তরের 
পর প্রান্তর পার হয়ে যায় সে। কী জানি, কেন যেন আলবেসে ফেলে 
নিজের এই এতদিনের দেহটাকে । হয়ত এ কথাই ভাবে, আজ যদি তার 
দেহাবসান ঘটে, তাহলে তো তার পরমাত্মাকে খোজ সাঙ্গ হল না, তাই 

হয়ত বলে"-_-হে জীবন, তুমি অত সহজে শেষ হয়ে যেও না। দো-তরার 
স্থরে সর মিলিয়ে তাই গেয়ে চলে £__ 

ওরে জীবন ছাড়িয়! না যাইশ মোরে । 

তুই জীবন ছাড়িয়৷ গেলে 

আদর করবে কে? 
ভাই বল, ভাতিজ! বল, সম্পত্তিরে। রে ভাগী, 

আগে করবে ধনের আশা, 
পিছে করৰে দেহার গতি । 

কাচ বাশের খাট পালঙ্ক, শুকৃন! পাটের দড়ি 

দুই জনাতে নিয়] যাবে, শ্মশান ঘাটের বাড়ি। 

চিত্রগুপ্ঠের খাত লয়ে, বেড়ায় বাড়ি বাড়ি, 

পরমায়ু শ্যা হইলে, হন্তে দিবে দড়ি। 

ছুই জনাতে যুক্তি করে, আনল ভবের হাটে, 

তুই জীবন ছাড়িয়া! গেলি, নিধুয়া! পাথারে। 
ছোট হইতে পুষলাম তোরে, দইও দুগ্ধ দিয়া, 

তুইও জীবন ছাড়িয়া গেলি বুকের শেল দিয়] । 
বাউদিয়! তার প্রশ্নের জবাব নিজেই খুঁজে পায় তার অন্তরাত্মার কাছে। 

চিন্তা করে দ্বেখে, সত্যিইতে। এমন দেহের জন্ত আক্ষেপই বা! কেন, মায়া করেই 
বাকীহবে? এইযে আত্মীয় পরিজন, এতে! ছুদিনের, মৃত্যুর সঙ্গে সেই 
তো। তুমি তাদের কাছ থেকে পর হয়ে যাবে, স্থতরাং এ পাখিব ভোগ-তৃফা 



দেহতত্ব ২৪৫ 

পরিত্যাগ করে সেই অনন্ত লোকের প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবন্ধ কর__কোনো 
কষ্ট, কোনে! দুঃখ, কোনে! ক্ষোভ আর থাকবার অবকাশ পাবে না £- 

ওকি মনস্ুয়া-_ 

একদিন ছাড়িয়া যাবু দেহ আদ্ধার কো-রিয়া। 
(আর ) জোর! নৌকা জোরা বৈঠা মোন, 

জোর। বাতিরে (এ) জলে 

(ও তার ) দেহের বাতি নিভিয়! গেলে মোন, 

কে জালাবে বাতিরে মনন্থুয়া | 

ভাই বল, ভাতিজ! বল মোন 

সম্পতি রে! রে (এ) ভাগি, 

আগে লইবে ধনের ভাগ ভাই, 

পিছে দে-হার গতিরে মনন্থুয়া। | 

কেউ নিবে খস্তা কোদাল মোন, 

কেউ বা জোয়ারে রে লড়ি। 

(আর) নিধুয়া পাথারে যাইয়। মৌন, 
বাধবে ঘর আর বাড়িরে মনন্থয়া। 



্হিতীশ্ত্র পল্লিচ্ছ্ছোদ 

সারি ও ভাটিয়ালী 

সারিবদ্ধভাবে বা একত্রে কাজ করতে করতে যে লোক-সংগীত গাওয়া হয় 

তাকে 'পারি” গান বলা যায়। তবে প্রধানত: নৌকার মাঝিরা যখন 
সারিবদ্ধভাবে বা একযোগে নৌকা বাইতে বাইতে গাল করে তাদের 
নৌকা বাওয়ার পরিশ্রমকে মধুর করে তোলবার জন্য সেই সমগ্পকার গানকেই 
আখ্যা দিয়েছে সারি গান বলে। 'ভাটিয়ালী” গানও সারি পর্যায়তুক্ত। 

ছুইই মাঝি-মাল্লাদের গান। স্থরের বৈচিত্র্য এখানে খুব বেশী না থাকলেও 

এগুলি অত্যন্ত আবেগধর্মী সংগীত। এর ভিতর ভাটিয়ালী হল একক কণ্ঠের, 
আর সারি গান হল 'কোরাস” বা সমবেত কণ্ঠের | 

সাত্রি 

পণ্য সামগ্রী বোঝাই করে সব মহাজনী নৌকা যাত্রা করে বিদেশের পানে। 

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলতে থাকে তারা । তার] চলাচল করে 

কতকগুলি নৌকা একযোগে ; এই নৌকার দলকে একত্রে বলে “বহর? । 

এক এক বহরে নৌকার সংখ্যাও থাকে প্রায় কুড়ি, পচিশ খান করে। 

শ্লোতের মুখে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে প্রত্যেক নৌকার মাঝিরা একযোগেই 

দাড় টান্তে টান্তে কখনও বা বৈঠা বাইতে থাকে । নৌকার হাল ধরে 

বসে থাকে পাটমাঝি। নিশুরঙগ নদীবক্ষে পাটমাঝি ধরে গান, সঙ্গে সঙ্গে 

তান ধরে অগ্তান্ত মাঝি মাল্লারা। এক নৌকা'র স্থর ছড়িয়ে পড়ে আরেক 

নৌকায়, তার থেকে আরেক নৌকায়, এইভাবে গোটা বহুরট1 জুড়ে বিরাজ 

করে একই গানের স্থর। সেই সময় মনে হয় গোটা বহরটাই বুঝিবা একই 

সঙ্গে একই গান শুরু করেছে। তাদের দ্রীড়ের বা বৈঠার টানের সাথে 

সাথে স্থরের অপরূপ মৃছনায় সৃষ্টি হয় এক অপরূপ মায়াজালের ;-- 

উজান মুখে চালাও তরী দরিয়ায় (২) 

ওরে ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে রে 
লাওয়ের ( নৌকার ) বাদাম লিলে তায়। 

( হারে ) বাউরী বাতাস লাগে আইন্তা কালাপাণীর গায় 

লাওয়ের বাদাম লিলে তায়। 
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(ওরে ) ঢেউয়ের বুকে হালের দড়ি ছিড়ল বুঝি হায়, 

( ওরে ) গুরুর নামে শিন্ধি দিব রশুল পীরের দরগায়, 

লাওয়ের বাদাম লিলে তায় ॥ 

উত্তর বঙ্গে রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিজয়াটশমীর দিন 

দেখা যায় হিন্দু মুসলমান সকল জাতির মান্ষের মিলিত নৌকা বাইচের 
ঘট1। সারি সারি সব বাইচের নৌকা । নৌকায় নৌকায় শুরু হয় 

প্রতিযোগিতা । তখনও ঠিক এই একই কাদায় নৌকার মাঝির গানের 

তালে 'তালে তাদের বৈঠা ওঠানাম। করায় এবং গানের স্থরে স্থুর মিলিয়ে 

গান গেয়ে গেয়ে নৌকা বাইচ দেয় তথা তাদের পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব 

করবার চেষ্টা করে। কখনও কখনও এই নৌকা বাইচের সময় এক 
নৌকার পাটমাঝি অপর নৌকাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার জন্য 

তার দলের মাঝিমাল্লাদের উত্তেজিত করবার জন্তও গান করে। এ-যেন 

রণস্থলে এগিয়ে চলেছে সৈম্তদল, সেনাপতি উৎসাহিত করছেন তার 

সৈন্যদের £-- 

“€ এই ) চলে চলে চলে নাও হেইও 1» 

“চল্ চল্ উড়াল দিয়! চল্” ইত্যাদি। 
ত1 ছাড় গানও গায়। এই গানের সময় তাদের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্ 

প্রয়োজন শুধু দামামা! ও কাশির। দামামার শব্দের তালের সাথে সাথে 

কাশির আওয়াজ ও সেই সঙ্গে বৈঠার ছপ্ ছপ্ শব্দের সাথে সঙ্গতি রেখেই 

একধারে তাদের গানও চলে, অন্যদিকে নৌকাও পবন গতিতে অগ্রসর 

হতে থাকে £-_ 

্ হে] এ দেখ কে যায়রে-_ 

নিশান টাডাইয়া নাও বাইয়, 

জিজ্ঞাস কইরা গ্যাখ তারে 

কোন্ ব1 দেশী নাইয়]। 

বাইছালী খেলাইয়া মধুর 
স্থরে যায় গান গাইয়, 

নিশান টাঙাইয়! নাও বাইয়া। 

ছাড়ছে তরী তাড়াতাড়ি 
কোন্ ব1 গ্যাশ বলিয়া, 

কোন্ স্তাশ হইতে কোন্ গ্াশে নাও 



৯৪৮ বাংলার পল্লীগ্ীতি 

লাগাবে যাইয়ারে, 

নিশান টাঙাইয়। নাও বাইয়]। 

নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, ভাত পানি না খাইয়া, 
বিন পয়সায় ব্যাগার খাটে 

কোন্ বা ে স্থখ পাইয়ারে, 

নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া । 

নেখিয়া নাওখানি কহে মজিদ মিএনা, 

নাওরে বানিশ দিছে রং লাগাইছে 

চকমকিবার লাইগারে, 

নিশান টাঙাইয়! নাও বাইয়া ॥ 

কিংবা £__ 

€১) 

(২) 

আমর] নাও চাঁলইরে ভ্রিতাল গা দিয়া, 

বৈঠার টানে গাঙের পানি উঠে ছল্ছলাইয়1। 

সাইরে সাইরে টৈঠা উঠে সাইরে সাইরে পড়ে, 
স্বজন মাঝি পিছায় হাইল ক্যাড়লি তার ধরে। 

বামনবাইরার নাওদৌড়ানি সবার জুড়ান জানি, 

রং বেরংএর নাওরে ভাইরে ঝল্মল্ করে পানি ॥ 

লাঙ্গর ছাড়িয়া নাওয়ের দে ছৃথী নাইয়। 
বাদাম উড়াইয়া। নাওয়ের দে (হ1)। 

ঢেউয়ের তালে তালে তালে 

কোরতালি দে-_ 

(আরে হো হেইয়া ) 

কোত ঝড়ল চোখের পানি 

কোত জান হইল কুরবাণী, 

বদর বদর বদর বদর জোয়ধবনি দে ॥ 

ভাঙ্গা নাওয়ের ভাঙা পাল 

কোর্ মেরামত, 

(আরে হে হেইয়। ) 

আমর] গরমু ইমারত, 

আমর] ফিরাইমু ইজ্জৎ। 
বদর বদর বদর বদর জোয়ধ্বনি দে | 
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দীর্ঘ দিন ধরে চলেছে নৌকা । দিনের শেষে রাত, রাতের শেষে দিন, 
যাত্রাপথ বুঝি আর শেষ হয় না। এই সময় হয়ত বা! মন কিছুক্ষণের জন্য 

উদ্বাসও হয়ে ওঠে, তখন তাদের ক থেকে বেরিয়ে আসে £-- 

আমার এক। যেতে ভয় করে, 

চল্রে গুরু ছুজন যাই পাড়ে। 

আমার এ দেহ পাষাণের সমান, 

গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করল ফুলবাগান। 

( চল্ ছুজন যাই পাডে )। 

বাগানে ফুল ফুট্যাছে, বাস ছুট্যাছে 

সৌরভ ছুট্যাছে রে, 
ও তাতে অধর চাদ বিরাজ করে, 

চল্রে গুরু দুজন যাই পাড়ে। 
আগে দেহের স্বভাব ছাড, 

বাহির ভিতর সমান কর, 

স্বজন মাঝির সঙ্গ ধর, 

নিবেন নৌকায় তুলে । 
মায়ার খেল! ছাড়রে মন 

বেলা যাঁয় তোর বহিয়]। 

চৌষট্টি বছরের পাড়ি, 

বেলা আছে দণগুচাবি, 

বেল! শেষে বসবে নবি, 

আসবে ঘাটে বসে আয়, 

মায়ার খেল! ছাড়রে মন 
বেলা যায় তোর বহিয্া। 

সারি গানের বাণী যে সব সময় একই ধরণের হয় তা নয়, উল্লিখিত 

গীতটিতেই ত প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য চলতি কথায় একে বলা হয় 

পাড়ের গান, কিন্তু এসবই সারি গানের অস্তর্ভৃক্ত এ কথা বলাই বান্ুল্য। 

কিন্ত এ ছাড়াও সারিগানের ভিতর তাদের জীবনের সখ, ছুঃখ, আশা, 
আকাঙ্া, অভাব অভিযোগের কথাও ব্যক্ত হয়েছে অতি স্থনিপুণ 'ভাবে। 

কারণ, এ গানের রচয়িতা যে-তারাই। পল্জীর নিরক্ষর দাড়ি মাঝিরাই হল 
এর বুচস্ষিত]। কাজেই এর ভিতর তাদের জীবন চিজ এবং সাঙ্গ চিজের 
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মধ্যেই রয়েছে বাঙালী জাতির সমাজ ও সংস্কৃতিরই ইতিহাস। উদ্দাহরণ স্বরূপ, 
একটু লক্ষ করে শুনুন এই গানটি । সারবন্দী হয়ে চলেছে সব বাণিজ্যের 

নৌকা বিদেশের পানে । লশৌকার মাঝি মাল্লারা সকলেই অনেকদিন হয় 

দেশ ছাডা। ঘরের প্রিয়জনের মুখ মনে পডাটা খুবই ম্বাভাবিক। তাই 

হয়ত কোনে! শ্রবাসী মাঝি মাল্লার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তার পত্বীর 
গুণপণ]। এর ভিতর 'এক ধারে হাশ্তরমের খোরাক, অপর দিকে তাদের 

সহজ সরল মনোভাবটি আত স্বন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। 81 এ-সব 

গানকে বলে “নাইওরের গীত? । | 

'নাইওর” কথাটি পুর্ববঙ্গেই সবাধিক প্রচলিত। অবশ্য 'রাজসাহীর 

মুসলমানদের ভিতরও “নাইওর” কথাটি এ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর আদত 

অর্থ হল-_বিবাহ উপলক্ষে কোথাও মেয়েদের বেড়াতে যাওয়া । এই বিবাহ 

বিষদ্বক গীতকে পুববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে এবং রাজসাহীর কোনো 

কোনো সম্প্রদায়ের ভিতর বলে “'নাইওরের গীত” । “নাইওরের গীত” অর্থাৎ 

বিয়ের গান গাইতে মেরেরা বিশেষতঃ এই সব নিরক্ষর পল্লীবাসীগণ খুবই 

ভালবাসে । লোক-কবি তার বৌয়ের অপরাপর দোষগুণ বর্ণনাচ্ছলে বলছে» 
তার বৌ ঘুমের ঘোরে স্বপ্রের মধ্যেও 'নাইওরের গীত” গাইতে থাকে 

বউতু আমার নাইওর যাইতে চায় 

রিল) দিদিগো 

বউদু আমার নাইওর যাইতে চায়। 

( দ্রিদিগেো! ) ভাত আন্তে ( রাধৃতে ) জানে না বউ 

ভাত যে পাকায়, 

আফুটা ভাত খাইয়। গুষ্ঠির 

প্যাট বুড বুভায়। 

( দিদিগেো৷ ) আমার বৌয়ের নজর ভালে নয় 
বৌ কি সরমায়, 

আল্গ! মান্গষ গ্যাখলে বৌ ষে 

উকি মাইরা চাঁয়। 
( দিদিগে!) আর একটা দোষ আছে যে বৌর 

ক্যাবল পইর] ঘুমায় । 

' ঘুম দিয়৷ বৌ স্বপ্রের পরে 
নাইওরের গীত গায়। 
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( দ্রিদিগো ) এ বৌ দিয় কাম চলবে না 
কয় মজিদ মিঞায় 

নাক চুল কাইট্য] কইর্যা দেই বিদায়। 
নাইওরের গান (গীত ) যে শুধু এই রকমেরই হয় তা নয়। অনেক 

সময় এইসব গানের ভিতর দিয়ে অল্পবয়সী বৌ-ঝিদের বাপের বাড়ি যাবার 

আকুলতাও প্রকীশ পায়। মনে করুন, একটি বালিকা বধূ যেন তার ম্বামীর 
কাছে আবদার ধরেছে, বাপের বাড়িতে তার ভাইয়ের বিয়ে-_সে 'নাইওর” 

ফাবে, অন্থমতি চাইছে ; বধূটি বলছে, “ওগো প্রাণনাথ, দয়া করে এক বারের 

জন্য আমায় আমার বাঁপের বাড়ি যাবার অচ্মতি দেও, ঠিক দিনে আমার 

মা! এসে আবার আমায় এখানে রেখে যাবে । দাদা আমায় নিতে এসেছে, 

তাকে আর ফিরিয়ে দিও না। অনেকদিন হয় বাবা মাকে দেখি না, তাদের 

জন্ত আমার মন কেমন করছে, একবারের জন্য অন্ততঃ যাবার অনুমতি 

দেও? £-- 

নাইয়োর ছাড়িয়া দেও মোর বন্ধু, 

বন্ধু নাইয়োর ছাড়িয়া দেও । 

এইবার নাইয়োর গেইলে কালকে 

থুইয়! যাবে মাওহে। 

দাদামু আইছে তোমহার বাড়িতে 

বন্ধু নাইয়োর ছাড়িয়া দেও, 

এক নজর দেখিয়া! আইসি 

দয়াল বাব মাও হে। 

কেমন তোমহার কথা হে বন্ধু, 

বন্ধু কেমন তোমহার হিয়া, 

সরমে মরিবার চাই ছে 

গলায় দড়ি দিয়া হে ॥ 

অগ্য গুরু পিত। হে মাতা! 

বন্ধু জনমদাত। বাবে, 

কাঞ্চ সোন। বুড়ার আশ হে 

মরবে অভিশাপে। 

স্বামী যখন কিছুতেই তাকে তার বাপের বাড়ি যেত দিল না, তখন 
কয়দিন পর্ন একাকী বসে থাকতে থাকতে চাজের উপর একটি কাক দেখন্ে 
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পেয়ে মনে হল, এ কাক বুঝিবা তার বাপের বাড়ির দেশেরই । তাই' 
কাককে সম্বোধন করে বলছে, “হে কাক, তুমিতো আমার বাপের বাড়ির 
দেশের, তুমি আমায় বল কেমন আছে আমার বাবাঁমা। ওগো কাক, তুমি 
আমার মায়ের কাছে গিয়ে খবর দিও, টাকার লোভে পড়ে তিনশ টাক। পণ 

পেয়ে এই দূর দেশে আমায় কেন বিয়ে দিয়েছিল? আজ আমার মন সর্বদাই 
তাদের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু কী করব? আমার যে এখান থেকে যাবার কোনে 

উপায় নেই । আমি বুকে পাষাণ ধরে কোনোমতে বেচে আছি$ ওগো বন্ধু 
কাক, আমার অভাগী মা আমার জন্য না জানি কত কাম্নাকাটিই করছে। 

তার কাছে দয়া করে পৌছে দ্দিও আমার এই ছুঃখের কথা? £-_ 

ও মোর কাগারে-_- 

কী খবর আনিছ বাবার দেশের, 

হুষ্টা বাপের এমন মন 

তিনশ টাকা নিয়া পণ রে 

কোগারে বেচিয়া খাইলেক মোক্ ছুরস্তর দেশেরে ॥ 

( আজি) তোর কাগার ধরং পাও, 

কী খবর কাগ। কয় যাওরে 

ও মোর কাগারে-- 

কেমন আছে কাগ। মোর অভাগী মাওরে ॥ 

আজি পাষাণ বুকেতে ধরি 

দূর দেশে কাগা আছং পড়িরে 

ও মোর কাগারে__ 

নারীর মন মোর ঝোরে রাতি দিনে রে ॥ 

তুই মোর পরাণের কাগা' শুনেক ও মোর কথা, 

মায়ের আগে কবেন যায়! মোর দুঃখের কথা, 

আজি রবে মাও মোর কান্দিয়! কাটিয়! রে ॥ 

প্রবাসে স্বদেশের কোনো লোকের দেখা পেলে তাকেই পরমাত্মীয় বলে 

মনে হয়। নিজের দেশে আমরা সহোদর ভাইয়েরও মুখ দর্শন করতে চাইনা, 
কিন্তু বিদেশে গিয়ে শুধু মাত্র “দেশী মানুষ” এই স্থবাদে তার সঙ্গেই আত্মীম্বতা 

পাঁতিয়ে ফেলি। তখন দেশের কোনে" পণ্ড পাখী দেখলেও তাকে পরমাত্ীয় 

বলে মনে হয়। এই গীতটিতে এক বালিকা! বধূর অন্তরের বেদনা বহন 
করবার ভার দেওয়া হয়েছে একটি অপাংতেয়্ পাথীকে | পক্ষীর সঙ্গে এই ঘে 
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মলানবীয় আত্মীয়তা! বোধ হয় অন্য দেশের সাহিত্যে খুব কমই মেলে। 
লোক-কবির্কাব্যে মানুষে আর পশুপক্ষীতে কোনে৷ ভেদ নাই। তার] চন্দ্র 
স্র্কে যেমনি “মিতা” সম্বোধন করেছে, প্ররুতিদেবীকে পরমাত্ীয় জ্ঞানে 

পুজ। করেছে- __পশ্পক্ষী, কীটপতঙ্গও তাদের আত্ীয়তার গণ্ভীর বাইরে নেই। 

ছাত পেটা। 

সারিগান বলতে যে শুধু “নৌকোবাইচ৮” বা মাঝি মাল্লাদের সম্মিলিত গীতিই 
বোঝায় তা! নয়। এর ব্যাকরণগত অর্থ ধরলে “ছাতপেটা, “ধানকাটা।, 

প্রভৃতি গানও এই সারি পর্ধায়তুত্ত বলা চলে। 

পরিশ্রম লাঘবের জন্য কখনও শুধু সমবেত কে, কখনও বা একক কণ্ঠে 
তারা এই গান গেয়ে পরিশ্রমকে সহনীয় করে তোলে, দূর করে তাদের 

একঘেয়েমী ভাব। নমুনাস্বরূপ ধর যাক পূর্ববঙ্গে প্রচলিত একটি ছাতপেটা 
গানের কথা । 

সারবন্দী হয়ে বসে গেছে সব মজুর ও মজুরাণীরা। রাজমিল্্রী দাড়িয়ে 

আছে এদের থেকে একটু দুরে । সে গাইছে গানের একটি কলি আর মজুর 

ও মজুরাণীর1 সঙ্গে সঙ্গে একযোগে পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে সেই গানের, আর 

সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে হাতের পিট্নিগুলি। এখানে লক্ষ্য করুন ছন্দের 

সঙ্গে সুরসঙ্গতির-_-একইপঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে তাদের হাতের কাজ। 

এখানে স্থর ধরে রাখবার জন্ত কোনো! যন্ত্রের ব্যবস্থা নেই । হাতের পিটুনির 

আঘাতের শবই তাদের যন্ত্রের কাজ করে । এই সঙ্গে যে-সব গান চলে তার 

বিষয় বস্ত অধিকাংশই নরনারীর চিরম্তন সম্পর্কজনিত, কতকপগ্তপি আবার 

একটু চড়া রংএর £__ 

টা ব্দনী তুই লো আমার জীবন মরণ কাঠি, 
তোরে ন1 দেখিলে পরে মরি লে। দম ফাটি। 

তালুক মুলুক তুই লো আমার তুই লে টাহার তোড়া, 

নামাবলী তুই লে আমার তুইলো ভাঙ্গ। বেড়া । 
তুই যে আমার রসগোল্লা মণ্ড মিঠাই ছানা, 
পীতের কাথা তুই যে আমার রইদের মিছরী পান।। 
বর্ষ! কালে তুই লে! আমার তালপাতার ছাতি, 

তোরে না পাইলে করশ] হয়লে! আদ্বার রাতি। 
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তুই যে আমার পাজিপুথি বেদ কোরাণের যুক্তি, 

সাধন ভজন তুই যে আমার সাত পুরুষের মুক্তি | « 
টাহা পয়স। দরিয়া তোরে কইর্যাছিলাম বিয়া, 

বিনা খতে অইচি গোলাম গাইটের টাহ। দিয়া । 

আমার কাছে আয় লো হেসে চাইন। আর কিছু, 

আমি লে তোর বান্দার বান্দ। ওই চরণের পিছু । 

কিংবা £-- 

তুই আমার চান্দের কোনা (কণা) 

আন্বার কইর্যা কই গোল লো, 

আন্ধার কহর্য! কহ গেলি লো, 

পাগল কহর্য। কহ গেলি লো। 

আহন্য টিন্থ ঢাহাই শাড়ী, 

পইর্যা যাব ধাড়ি বাঁড়। 

ছুই তালাতে রাখব তোরে, 

খেড়া ঘরে রাখব না লো। 

অথব। £__ 

দে দেকানাহয়া লাল 

বসন আমার হাতে দে-_ 

কুলনার] মরি লাজে যে। 

পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলেও অনুরূপ গান শোনা যায় কিন্ত 

সেগুলি যেন একটু আদরসাত্মক বলে মনে হতে পারে ₹_- | 
হোকৃসে কালো, আমার বড় ভাল লেগেছে, 

কাঠাল গাছের আঠার মত জড়িয়ে ধরেছে। 

মুচকী হাপি হেস্তে আবার চাকু মেরেছে, 

কাঠাল গাছের আঠার মত জড়িয়ে ধরেছে ॥ 

যদিও এই সব রাজ, মুর ও মজুরাণীর্দের আধকাংশহই মুসলমান সমাজের 

লোক তা হলেও এদের গানের মধ্যে অনেক সময় রাধাকষ্ণের প্রেমলীলাও 

বণিত হয়েছে, কখনও কখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য । মনে হম এই শ্রেণীর গান 
গুলিও আদবাসী সমাজ থেকে এসেছে এবং এ-গানের প্রেম ভালবাসার 

কথাগুলি রাধাকৃষফের “বিরহ-মিলন কথায়” ম্বগীয়তা লাভ করবার চেষ্টা 
পেয়েছে £-- | 
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গেম্ধা ফুল তুলতে গেন্ু 

সাট (আট) ঘাড়য়ার জোঙ্গলে, 

আড় নয়নে দেখলে এসে 

গয়লাদের ওই দঙ্গলে। 

গয়লার বেটা ক্ষ্টো ছোড়া, 

মা যশোদার নয়ন মণি) 

কুলনারীর ধরম গেইল 

দেইখো তাভার চোখ ঠারানি। 

ভাটিয়ালী 
আমরা পুর্বেই উল্লেখ করেছি সারি আর ভাটিয়ালী উভয়ই মাঝি মাল্লাদের 

গান। এর মধ্যে সারি হল সমবেত কের আর তাটিয়ালী হল একক কণ্ের। 

মূলতঃ ভাটিয়ালী সার শ্রেণীরই অন্ততুক্তি, একথা সহজেই অনুমান করা যায়, 

যেহেতু সারিগান সমবেত কঠ্ের সেই হেতু এর নৌকাগুলিও বড় ধরনের হওয়। 
স্বাভাবিক । আর ভাটিয়ালী গান যেহেতু একক কণ্ঠের সেই হেতু এর নৌকা- 
গুলিও সাধারণতঃ ছোট-যাকে বলে এক মাল্লাই। কাজেই এখানে মাঝিকে 

একাকীই গান গাইতে হয়, নদার কলতানের সাথে বাতাসের সরে সুর, 

মিলিয়ে তার মনের কপাট খুলে দিয়ে গান ধরে তার অচিন প্রিয়ার উদ্দেস্তে | 
কখনও কখনও এদের এই সব গানে অনেক তত্বকথারও সন্ধান মেলে। যেহেতু 

তাদের গানের পিছনে কোনো কাহিনী নেই, সেই হেতু তাদের গান 
অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত আবেগধ্ী হছে থাকে । 

নৌকা ভাটির টানে এগিয়ে চলেছে, মাঝ ধরে আছে বৈঠা, তখন 

তার করবাপই বা আর কি আছে! নৌকার নিচে ছল্ছলাৎ ছল্ শব্ধ করে বয়ে 
চলেছে নদী, গায়ে এসে লাগছে মিঠে হাওয়া যেন ঘুমপাড়ানী গান শুরু 
করেছে প্রকৃতি দেবী, হালের বৈঠা চেপে ধরে গল] ছেড়ে দেয় মাঝি :-- 

এ লহ্র দরিয়ার মাঝে 

বাইয়। যাইও রে মাঝি 

আমার ভাঙগ। নাও। 

ঘরখানি ভাঙ্গ। মনা ভাই (তবে) দোর ক্যানে বান্ধ, 

(ওরে) আপনি মরিয়া! যাইব! তবে পরের লাগি ক্যানে কান্ম। 

বাইয়া যাইওরে মাঝি আমার ভাঙ্গা নাও! 
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কুমারের হাড়ি পাতিল ভাঙ্গলে না যায় জোড়া, 

ওরে এমন সোনার তনু ক্যামনে যাইবে পোড়া । 

বাইয়। যাইও রে মাঝি আমার ভাজ নাও ॥ 

সমৃদ্রের মাঝে মন। ভাই ভাইন্তা ফিরে পানা, 

তবে সে কোন গোৌয়ারে বলে এ দেহ আপন] । 

বাইয়া যাইওরে মাঝি আমার ভাঙ্গা নাও ॥ 
(ওরে) পুত্র হৈল পায়ের বেড়ী, কন্তা হইল কাল, 

(ওরে) ছাড়িয়। ন1 ছাড়ে আমার এ ভব জঞ্জাল ( টে ), 

বাইয় যাইওরে মাঝি আমার ভাঙ্গ] নাও ॥ 

এ মানব জনম যে কিছুই নয়, সবই অনিত্য, এই মহাতত্ব কথা বাংলার 

লোক-কবি প্রচার করে গেছে অতি সহজ সরল ভাবে । তাই এ ভব নদী পার 

হবার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে সেই দীন দুনিয়ার মালিকের কাছে-_যে 

সত্যিকারের পারের কর্তা ₹_ 

স্থজন রসিক নাইয়/1 উজান বাকে বাইয়া যাওরে। 

সাবধানে চালাইও তরী কাগ্ডারী হইয়্যারে ॥ 

রুনু ঝুন্নু বাগ্য বাজে লিলুয়া বাতাসে । 

আমারে ছাড়িয়] বন্ধু রইয়্যাছে কোন্ ছ্যাশে (রে), 

উজান বীকে বাইয্্যা যাওরে ॥ 

ডাইনে প্রবাহিত গঙ্গ। প্রবল তরঙ্গিনী, 
বাণী বলে কোন্ পাধনে পার হবি ত্রিবেণী (রে)। 

উজান বাকে বাইয়্যা যাইও রে মাঝি 
আমার ভাঙ্গা নাও। 

একে তোমার ভাটিয়াল স্বরে মন নিল হরিয়] রে, 

কূলে এসে লাগাও তরী আমারে যাও লইয়্যা রে। 

উজান বাকে বাইয়্যা যাইও রে মাঝি 

আমার ভাঙ্গা নাও। 

লোক-কবি হয়ত শেষটায় নিজের মনেই প্রশ্ন করে বসছে, এই যে অমূল্য 
মানব জীবন এতো বৃথায়ই নষ্ট করে ফেলেছে, এ ভব সমুদ্র পার হবার জন্ত কি 

চেষ্টাই বা তুমি করেছ? যদ্দি সত্যিই ভব সাগর পার হতে চাও তা হলে 
এখনও সময় আছে সেই পরম পিতারই শরণাপন্ন হও £-- 
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স্থজন নাইয়ারে ক্যামনে যাবি তুই 
ভব নদী বাইয়্যা। 

এত সাধের তরী পাইয়্য। 

নষ্ট করলি তুই বাইচ খেলাইয়্যা (রে)। 
ও তোর কাম নদীর ওই নোনা জলে 

নায়ের তক্তা যাবে খাইয়্যা। 

অন্ুরাগের গুণ টানিয়া 

বানেতে দেই লাগাইয়্যা, 

ও তুই ভক্তি ভাবে গাব লাগাইও 
আর জল উঠবে না বাইয়্য] ॥ 

জলের দেশ পুববঙ্গ। তাই এখানকার অধিকাংশ গানেই ভাটিয়ালী স্থরের 

প্রাধান্ত লক্ষ্য কর] যায়। পশ্চিমবঙ্গে যেমনি গর্ক বা মোষের গাড়ি, পুর্ববঙ্গে 

তেমনি চলাচল ব1 ব্যবসায় বাণিজ্যের একমাত্র সম্বল হল এই নৌকা । দিনের 

পর দিন, মাসের পর মাস নৌকা বেয়ে চলে দাড়ি মাঝির1। নদীর কলতান, 

বাতাসের মোলায়েম স্পর্শ এবং প্রাকৃতিক শৌন্দর্যের সাথে মিশে গেছে 

জ্যোৎল্সার আলো । সব কিছু মিলে উদাস করে দে দাড়ি মাঝিদের মন। 

ফেলে আসা! ঘরের কথ ন্মরণ করে বাতাসের বুকে ভর করে ছড়িয়ে পড়ে 
তাদের গীতি গাথা £__ 

বিদ্ভাশেতে রইল মোর বন্ধু রে ও আমার পরাণ বন্ধু রে। 

তোমার সনে আমার মনের মিল যেন হয় পর পারে। 

(আর) বিধি ষদি দিতরে পাঙ্খা 

উইড়্যা গিয়া দিতাম দেখ। 

আমি উইড়্যা পড়তাম সোনা বন্ধুর গ্যাশে। 

আমরা ত অবল। নারী 

তরু তলে বাসা বান্ধি রে, 

আমার বদন চুয়াইয়্যা পড়ে ঘামরে। 
বন্ধুর বাড়ি গাঙের পাড় 

গ্যালে না আলিবে আর, 
আমার বন্ধু না! জানে সাতার রে। 

বন্ধু যদি আমার হও, 

১৭ 
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উইড়্যা আইস্তা গ্যাখা দাও, 

তুমি দ্যা গ্যাখা জুডাক পরাণ রে ॥ 

রাত যায় দিন আসে । দিন যায় আবার ঘুরে রাত হয়। পাট মাঝি 

হাল ধরে বসে আছে পাছা নৌকায়। দুর দৃরাস্তরের পথ ধরেছে সে। ধ্রুব 

তারাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে নতুন বন্দরের দ্রিকে। নিস্তব্ধ নদী, 

কেবল মাঝে মাঝে অতি মৃছ আওয়াজ আলছে দাড় ফেলার। হৌবন এক 

দিন তারও ছিল। তখনও চুলে পাক ধরেনি, মনটা ছিল সবুজ, হর সব 
কিছুকেই ভাল বলে মনে হত। সেই সময়কার কথা মনে পঁড়ে__স্য 

বিবাহিতা পত্বীকে ঘরে রেখে চলে আসতে হয়েছিল মহাজনের নৌকায়, 
তখনও এমনি নদী ছিল, ছিল এমনি মিঠে হিমেল বাতাস, কিন্তব তার চাইতে 

ছিল বড় জিনিস, দরাজ গলা। মনের আবেগে গান ধরত £-_ 

যহন বন্ধু জলবে রে প্রাণ আমারি নাম লউও, 
আমার দেওয়। মালার সনে দুঃখের কথা কইও 

(বন্ধু আমারি নাম লইও )। 

আমি রইব তোমার লইগ্যা, 

(আর) তৃমি রইবা আমার লইগ্য। (রে), 

এ জনমের আশ? লইয়্য 

(বন্ধু) আর জনমে আইসো৷ 
বন্ধু আমারি নাম লইও ॥ 

বিধি মোদের হোলরে বাম 

মিলন নাহি হইল 

কত অপযশের কথা কত জনায় কইল । 

কিন্ত সেদিন আর নেই। তখন সে ছিল জোয়ান বাইছা, আজ পাট মাঝি, 

আজ তার মাথায় অনেক দায়িত্ব। কিন্তু আজও যে ভুলতে পারা যায় ন৷ 

সে-দিনের সেই রঙিন শ্মতিগুলি। তাই আজও গল! দিয়ে বেরিয়ে আসে 
গান, তবে অন্য ধরণে £--- 

দয়াল গুরু ধন, কোথায় গ্যালে পাব? 
যেই দ্টাশেতে যাইব গুরুধন 

আমি সেইও ছ্ভাশে যাব । 

তুমি হুইবা কল্পতরু, আমি হইব লত। 
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তোমার ছি-চরণ জড়াইয়৷ রইব 

ছাইড়্যা যাইব! কোথা ? 

স্থতেরি শ্যাওল। হইয়্য। ঘাটে ঘাটে ফিরি, 

এমন বন্ধু নাই যে আমার উপায় কিবা করি। 

নদীর জীবনে স্থখ আছে, আনন্দ আছে, বিপদ্ও যে নেই তা নয়। কিন্ত 
এ পথের পথিক যার] তার] তা জেনে শুনেই নৌকায় পাড়ি ধরে। পাট 

মাঝির কণ্ঠে আজ আর বিরহ সংগীত শোনা যায় না, প্রেম সংগীতের পরিবর্তে 
তার কে ধ্বনিত হতে থাকে তত্ব কথা £__ 

মন মাঝিরে তৃমি বেহুশ হইও ন। 
ও তুমি চোরের সঙ্গে নৌকা বাইও না। 
চোরের সঙ্গে নৌকণ বাইলে, 

(মাঝি) নৌক] ভোবে ছাড়া ভাসে না। 

ওরে মহাজনের মাল ভর] হলে 
(ও তুমি) পদ্মা পাড়ি দিও ন]। 

পল্ম। পাড়ি দিলে পরে 

বিনষ্ট ঘটিতে পারে 

তাইতে মাঝি করি তোরে মান । 

রাত শেষ হয়ে আসে । আসন্ন উষা দর্শনে পাট মাঝির মনে প্রশ্ন জাগে 

ত] হলে কি তার জীবনও এই ভাবেই শেষ হয়ে আসবে £__ 

মন মাঝি (হরিবল) নৌকা খোল সাধের জোয়ার যায়, 

আমার মন ভাবনের বেগ হইয়্যাছে বাদাম তুইলা দে নৌকায় 
মন মাঝি ভাই এই করিও, 

(জলের) রং চিনিয়া নৌকারে ধরে! না পইরেো। ঘোলায়। 

যাদ্দের নৌকার মাঝি ভাল পিছন থিকা আগে গেল 

ফির্যা নাহি চায়, 

তার? ডাইক্যা বলে মন মাঝি ভাই 
নৌক। লাগাও প্রেম তলায় । 

দুরে বন্দর দেখা যায়। শেষ হয় তাদের নৌকা বাওয়াব্যন্ত হক 
নৌকাকে ঘাটে ভিড়াবার জন্ত-_ভূলে যায় রাতের ম্বপ্রের কথা । কর্মমুখর 
পৃথিবীর হাটে মিশে যায় মাঝি মাল্লার দল। দুর থেকে শোন! যায় তাদের 

কণ্ঠত্বর £-- ৃ 
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(১) 

(২) 

(৩) 

বাংলার পল্লীগীতি 

আরে ও ভাইটাল গাঙের নাইয়া 

দুঃখিনীর এই খবর কইও বন্ধুর বাড়ি যাঁইয়্যা । 
ও নাইয়্যারে কইও, কইও মোর বন্ধুর কাছে 

মোর প্রতিনিধি হইয়্যা, 
আইব বইল্য! আইল না বন্ধু গ্যাল দিন বইয়্যা। 

হেমন্ত শীতাস্ত গ্যাল মোর কান্দিয়৷ কান্দিয়। 

রে বন্ধু বইফ়স্যা রইলাম বন্ধুর পথ চাইয়া । র 
মনের আগুন জ্বইল্য। উঠল বসন্তের বাও পাইয়্যারে, ) 

কইও, কইও তৃমি মোর বন্ধুরে বুঝাইয়যারে | | 

অ বন্ধু মোর মাথার কিড়। দিয়া। 

বন্ধু আহম্ত। যদি দিত দেখ 

আম মরিতাম হেরিয়া। 

হারে ও-*"মন্দর মাঝিরে-_ 

আমার কথ। লইওরে মাঝি আমার কথা লইও 

ঝড় তুফান ছ্যাখলে মাঝি কিনারে লাগাইও। 
আমার কথ। লইওরে মাঝি আমার কথ লইও ॥ 

নদীতে উজান গ্যাখলেরে মাঝি ভাটিতে নাও বাইও, 

মাঝি ভাটিতে নাও বাইও। 

বেশী ভাড়। পাইলেরে মাঝি 

উজান বাকে যাইও । 

আমার কথা লইও---। 

হারে ও সুন্দর মাঝিরে _ 

যদ্দি উজান বাকে বাতাস পাও 

তাইলে বাদাম তুইল্য। দিওরে মাঝি 
পাল তুইল্য দিও 
আমারি কথা লইও | 

ও উর্্যা বন্ধুরে-_ 

তোমার পাঙ্খা নাই কেনে? 

যাও উরা। বন্ধুরে কত লা গ্যাশ বিগ্ভাশে । 

আমার দি থাকত পা! 



€৪) 
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আমি যাইতাম তোমার গ্যাশে 
(ও উর্যা। বন্ধুরে )। 

আমি আছি বসে তোমার আশে 

আমায় দেও দেখা একবার এসে 

ও আমার উর্যা বন্ধুরে। 

(হারে) আমি যদি জানতাম উডতে 

যাইতাম তোমার গ্াশেরে (বন্ধু) 

তোমার গ্যাশে যাওয়ার আশে রে 

আমায় ন্াওনা ক্যানে টেনে 

ও আমার উবা। বন্ধুরে । 

ওরে ও সোনার টাদ পাখী 

কোন্ অপরাধে মোরে দিয়! গালা ফাকি। 

তোরে ন1 দেখিয়া জলিছে হিয়ারে 

অমি কি দিয়া জীবন রাখি । 

তোর] এই নাকি এক হ্বভাবের জাতি 

যার ঘরে যাও তার কর ডাকাতি 

সোনার পাখীরে-_ | 

কর বিশ্বাসঘাতকতা] তার প্রতি | 

তাই আমারে আজ করলি নাকি, 

আমার এ দেহে না রবে জীবন 

ও তোর সঙ্গে যাবে আরও কয়জন 

সোনার পাখীরে-_ | 

শেষে এ দেহ মোর হবে পতন 

ওরে যতন করার লোক না দেখি 

সোনার পাখীরে। 



ক্ততীম্্র পক্লিচ্ছেদ 

[বারমান্তা ও বিচ্ছোদী গান ] 

স্তাব্রমাস্থয। | 
1 

যে গানের ভিতর বছরের বার মাসের স্থথ-ছুঃখের, আশা-আকাঙ্খার কথা! 
বণিত হয়েছে তাকেই আখ্য। দেওয়। চলে বারমাস্ত। গান বলে। 

এ-গানের গায়ক্দের জন্য কোনো! নির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ করা হয়নি। এক 

কথায় জমির কৃষাণ, গহীন গাডের মাঝিমাল্লা, উদাসী, বাউল, বাউ দিয় 

সকলেই এ-গান গেয়ে থাকে । অনেক সময় বহু নারীকেও এ-গান গাইতে 
শুনেছি। ফুল্লরার বারমাস্তা এরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এর ভিতর মূর্ত হয়ে 

উঠেছে এক বিরহিনী নারীর গোটা বছরের স্বখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কাহিনী । 

পূর্ববে কৃষাণদের বারমাস্তায় বণিত হয়েছে কিভাবে তারা পৌষমাসে বাস্ত 
দেবতার পুজ] দিয়ে তাদের বৎসর শুরু হয় এবং শেষ হয়েছে অগ্রহায়ণ মাসে 

গোলায় নতুন ধান তোলা পর্ব দ্দিয়ে। অনেক সময় পৌষ পার্ধণ উৎসবে ষে 
মাগনের ছড়া গাওয়া হয়, তার ভিতরও বারমাস্তা গানের অনুরূপ মানুষের 

গোটা বছরের স্থখ-ছুঃখের কথা শোন! যায়। তবে এর ভিতর দুঃখের 

চাইতে স্বখের কথাই বল! হয়েছে অধিক পরিমাণে । তাই এগুলিকে 
খাটি বারমাস্যা আখ্যা না দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে । 

পূর্ববঙ্গের ফুল্পরার বারমাস্তা গানের সাথে উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও 

জলপাইগুড়ির প্রচলিত বারমাস্তা গানের সাথে কিছু কিছু পার্থক্য নজরে পড়ে। 

রচন। শৈলী, অঙ্গুপ্রাস, স্ুর-সঙ্গতির কথা বাদ দিলেও এর প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য 

ও বড় কম নয়। 
পূর্ববঙ্গের বারমান্য। গীত গেয়ে থাকে সাধারণতঃ কৃষাণের]। কিন্তু উত্তর- 

বঙ্গের কুচবিহার, দিনাজপুর অঞ্চলের বারমাস্তা গান গায় বাউদিয়। সম্প্রদায়ের 

লোকের]। | 
জলপাইগুড়ি অঞ্চলে আবার এ-গান গায় রুষাপেরাই। তবে উভমক 

'অঞ্চলেই এ-গানের সঙ্গে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় দো-তর।। 

গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! চলে যে, সকল স্থানের লোক-কবির দল ঠিক একই 
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ভাবে বা একই মাঁস থেকে তাদের কাহিনী বর্ণন। শুরু করেনি । উদ্বাহরণ শ্ববূপ 

ধর] যাক, কুচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত একখান ভাওয়াইয়। স্থরের বারমাস্থা 

গানের কথা। 

গানের বিষয় বস্ত হল কোনে! নারীর পতি গেছে বিদেশে, পতি বিহনে 

সেই রমণীর দিন যে কি ভাবে কাটছে তা অতি স্থন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে 

এই গান খানায় । 
এ গানটি আরম্ভ হয়েছে ফাল্জন মাস থেকে, শেষ হয়েছে মাঘ মাসে । কবি 

যেন বিরহিনী নারীর হয়ে প্রশ্ন করছে তার দূরের সখাকে, “হে বন্ধু, তৃমি কি 
এতই নিষ্ুর__-এই তো ফাল্গুন মাস, বসন্ত কাল শুরু তল, তুমি কাছে নেই কেমন 

করেই বা আমার দিন কাটে বলে!। চৈত্র মাস এল, এতেতো। শুধু আমায় 
পুড়িয়ে মারল । প্জ্যষ্ঠ মাসে গাছে ধরবে পাক] ফল । তোমাকে ফেলে কি 

করে তা মুখে দেই বল? এর পরই আষাঢ় মাঁসে নদীতে এল নতুন জল, 

দুকুল ছাপিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল দেশের ভিতর দিয়ে। এমন দ্রিনে 

তোমার কথাইতে। আমার মনে হয় শুধু। ভান্র মাসে আমি অস্থির হয়ে 
উঠলুম তোমার জন্ত। আশ্বিনের সাথে সাথে বর্ষা বিদায় নিল, শরৎ হেসে 

উঠল মিষ্টি সেহাসি। কিন্তু কই তুমিতো ফিরলে না আর আমার কুপ্তদ্বারে 

এর পর আবার অন্ত্রাণ মাসে মাঠে মাঠে দেখা দিল হৈমস্তিক ধান। গন্ধে 

ভরপুর হল গৃহস্থ আডিনা। এর পরই এলো দীর্ঘ শীতের রাত, তোমাকে 

ছেড়ে কি করেই বা থাকব বল? ওগো বন্ধু, তোমাকে ছেড়ে এই ভাবেইতে! 

আমার দ্বিন কাটছে? £_ | 

কত পাষাণ বাইস্ধ্যাছ পতি মনেতে-__। 

ফাগুন মাসে অধিক জাল, 

চৈজ্ে নারীর বরণ কাল1 (রে )। 

বৈশাখ মাস গেল কইন্তার ভাবিতে ভাবিতে। 

কত পাষাণ বাইন্ধাছ পতি মনেতে। 

উজ্যষ্ঠ মাসে মিইফল 

আষাঢ় মাসে নয়াজল (রে), 

শাবণ মাস গেল কইন্তার শয়নে স্বপনে, 

কত পাষাণ বাইন্কাছ পতি মনেতে। 

ভাদ্দর মাসে আউল্য। ক্যাশ, . 

আশ্বিন মাসে বর্ষার শ্াঘ (রে), 



২৬৪ বাংলার পলীগ্ীতি 

কাতিক মাস গেল কইন্তার উঠিতে বসিতে, 
কত পধাণ বাইন্ধ্যাছ পাত মনেতে । 

অঘাণ মাসে হেমতি ধান, 

পৌষ মাসে শীতের বান (রে) 
মাঘ মাস গেল কইন্যার দেখিতে দেখিতে, 

কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ পতি মনেতে। 

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত বারমাস্তা গান শুরু হয়েছে অগ্রহায়ণ মাস 
থেকে,এর ভিতর ও দেখবেন সেই কোনে এক বিরহীনী নারী যেন তার দুর 

প্রবাসী পতিকে উদ্দেশ্ট করে বলছে, 'এইতো। অগ্রহায়ণ মাস এন্ডলা বছরের 

প্রথম মাসে, ঘরে ঘরে নতুন ধান উঠছে, গৃহস্থের আঙিনা ভরপুর হয়ে উঠেছে 

নতুন গুড় আর পায়েসের গন্ধে । কিন্তু হলে হবে কী? তুমিতো কাছে নেই 

কেমন করেই ব1 মাঘের এই দৃরস্ত শীত কাটাব বল। দেখতে দেখতে ফাল্তুনের 
তামাটে রোদে শরীরও কালো হয়ে গেল, আমার দেহের ভিতর ও বাইরে 

কত পরিবর্তনই না ঘটল । বৈশাখ মাসে গাছে গাছে ফুটল নান] রংয়ের ফুল, 

জ্যষ্ঠে গাছে গাছে ঝুলতে শুরু করল পাক] পাক ফল, আষাঢ় মাসে নতুন জলে 

ছেয়ে ফেল্ল নদী নালা, পুকুর পুষ্ষরী । শ্রাবণ মাসের এমন দ্রিনে শ্রুকুষ্ণ চলেছেন 
ঝুলন যাত্রায়। বছর ঘুরে ঘুরে ভার্র( মাস এলো, এমন দিনে তালের পিঠে, 

এবং এর পরই আশ্বিন মাসে কচি-কচি শশ! কি চমত্কারই ন1 খেতে লাগে! 

কিন্তু হায়! সবইতে। বিফল হল তোমার বিহনে। তুমি কি এতই পাষাণ, 

আমার গোট। বছরের এই কাহিনী শুনেও কি চুপ করে থাকবে ?? £_ 

অঘাণ মাসে নতুন ধানা 

পৌষমাসে নায়ের মালা (হে) 
বধু মাঘের শীত না সহে পরাণে। 

কত পাষাণ বেঁধেছ বধু হে 

ও বধু (পরাণে) মাঘের শীত না সহে পরাণে। 

ফাগুন মাসে দেহ কাল। 

চেত্র মাসে প্রেম জ্বাল (হে) 

বৈশাখ মাসে নান। ফুল 

ফোটে ফুল বনে (হে) 

মাঘের শীত না৷ সহে পরাণে। 



বারমাস্থা ২৬৫ 

জ্যেষ্ঠ মাসে, মিষ্টি ফল হে, 

আষাঢ় মাসে নতুন জল হে, 

শ্রাবণ মাসে জল কেলি করে 

(কত ) বধু সনে বধু হে 
মাঘের শীত না সহে পরাণে। 

ভাদ্দরেতে তালের পিঠা, 

আশ্বিনেতে শশ। মিঠা, 

কাতিক গেল বধু বিনে রইব কেমনে 

(হায় হায়) 

কত পাষাণ বেঁধেছ বধু মনেতে। 

“বারমাস্তা” গান যে শুধু এই ধরনেরই হয়, তানয়। তবে এর মোদ্দা 

কথা একই-_সম্বৎসরের স্থখছুঃখের কাহিনী বর্ণনা। প্রসঙ্গতঃ মেদিনীপুরের 

“লোধা” নামে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত “বারমাস্যা” গানের উল্লেখ না করে 

পারা যায় না। এদের ভাষা বাংলা ও সাওতালীর সংমিশ্রণে গঠিত | কিন্তু 

এর ভিতরও দেখুন২_-সাধের বন্ধু ছেডে চলে গেছে অনেক দিন হল, দিন যায়, 

মাস যায়, বৎসরও ঘুরে গেল অভাগিনী নারী কেমন করেই বা তার দিন 
কাটাবে প্রাণবধুকে ছেডে £_ 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে | 
বৈশাখে বসন্ত-জ্বালা। ছেড়ে গেল চিকন কাল। 

আমর! নারী হই অবলা, 

কেমন করে রইব ঘরে, 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 
জ্যাষ্েতে যমুনার জলে, ডেকেছিল রাধা বলে, 

শাড়ীর না আচল ধরে, 

কতই না কাদাত মোরে 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 

আষাঢে ছু কুল জল, পল্ম ভাসে টল মল 

হত যদি গাছের ফল, 

অভাগী আনত ঘরে। 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 

শ্রাবণে হয় বরিষা, রাম ছাড়া হলেন সীতা, 



খ৬খ ংলার পল্লীগীতি 

আমার বাদী কেবা ছিল, 
আমার পতি নিল হরে, 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 

ভাদ্রে ভাবি দিবা নিশি, নয়নের নীরে ভাসি 

আমি নারী হই রূপসী, 
কেমন করে রইব ঘরে, 

নাথ আমারে ছেডে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 

আশ্বিনে আনন্দ মাসে, বন্ধু রইল পরবাসে, 

আমি নবী হই অবলা, 
কেমন করে রইব ঘরে, 

নাথ আমারে ছেডে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 

কাত্তিকে কালিকা পুজা, বাবুগণের রং তামাশ। 

আমি নারী শুন্য ঘরে, 

পতিত নাহি পালক্কের পরে, 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 

অভ্াণেতে নতুন ধান, ঘরে ঘোচাবে মান 

কাল বেধেছি রাখির ধান, 

ষষ্ঠী রস্তভা ধারণ করে, 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 

পৌষে পরম সুখী, বন্ধু হলেন পরবাসী, 
আমার বাদী কেব। ছিল, 

আমার পতিত নিল হরে, 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 

মাঘেতে মাঘ বসম্ত, ফুরাইল মনে ভ্রাস্ত 

আমার কাস্ত এলোনা ঘরে, 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে ॥ 

ফান্তনে ফাগুয়া খেলি, ডেকেছিল রাধ। বলি 

খাট পালস্ক ত্যাজ্য করি, 

কার পরতিকে আনবো ঘরে, 

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশাস্তরে | 

চৈত্রেতে চড়ক যাল্রা, ফুরাইল মনের ভ্রান্ত 



বিচ্ছেদী গান ২৬৭ 

আমার কাস্ত এলোন। ঘরে, 

নাথ আমারে ছেড়ে গিয়ে রইল দেশান্তরে ॥ 

পুর্বেই উল্লেখ করেছি, পুর্ববজে কৃষাণের] জমি চাষ করতে করতে অনেক 

সময় যে সব বারমাশ্য। গান গায় তার ভিতর বিচ্ছেদ ব1 দুঃখের কোনে। 

খবর থাকে না, পরিবর্তে ধান চাষের বিষয়ই বিশেষভাবে বণিত হয়েছে £-_ 

আয় লে তরা ভূঁই নিভাইতে যাঈ, 

ভূই মোর গে! মাতা পিতা, ভূই মোর গে! পুত, 
ভূঁইর দৌলতে মোর গে! আশী কোঠা স্থখ। 

(এই) পৌষ মাসে দেলাম পুজা বাস্ত দেবতার পায়, 

মাঘ মাসে বস্থুমতীর চরণ উোয়ায়। 

ফান্তন মাসে দেলাম লাঙল, চৈত্র মাসে বীজ, 

বৈশাখেতে চিকচিহানী জ্যাষ্টে ধানের শীষ। 

আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফসল ফলে, 

ছেরাবনে আউস ধান গেরহস্তেতে তোলে । 

ভান্দ গ্যাল, আশ্বিন আইল, কাতিকে দ্ধেয় সাঁড়া, 

অভ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে ছ্যাখরে আমন ছড়া। 

আমন ওঠে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছু নাই, 

আইস এবার যাবার বেলা চরণ বন্দি তার । 

(ওগো) সপ্ত ডিউ৷ মধুকরে যত ধান্য ধরে, 

এবার যেন সোনার ধানে আমার গোল! ভরে । 

বিচ্ছেদী গ্রান 

বিচ্ছেদ” এবং “বারমাস্তা” গানের মূল উদ্দেশ্য একই-_উভয়ই প্রিয় বিচ্ছেদ 

কাতরতায় নায়িকার মনোবেদনা প্রকাশ । পার্থক্যের মধ্যে “বারমান্তা” গানে 

নায়িকার সম্বৎসরের স্খদুঃখ বর্ণনা করা হয় আর বিচ্ছেদী গানে নায়িকার 

সগ্য বিরহ যাতনার কথা বণিত হয়। | 

বিচ্ছেদ্রী গান সমগ্র বঙ্গ দেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদ্দায়ের মধ্যেই 
প্রচুর পরিমাণের পাওয়] যায়। তবে হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিচ্ছেদী গান- 

গুলির অধিকাংশই রাধা-রুষ্ণের খোলসে মোড়া । অবশ্ট একথ। বলাই বাহুল্য 

এ রাধা বা কৃষ্ণের কাহিনী তাদেরই জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র। উদাহরণ 



২৬৮ বাংলার পল্লীগীতি 

স্বরূপ পুর্ববঙ্গে বুল প্রচলিত একটি বিচ্ছেদ্ী গানে দেখা যাচ্ছে নায়িক1 গভীর 
নুপ্তিমগ্রা, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল কোকিলের ডাকে । ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার 
স্তিমিত বিরহানল পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। আবেগে ঝরে পড়ল কয়েক 

ফোটা তপ্ত অশ্রু, ্বগতোক্তির মতো! বলে উঠল £_- 

এত রাইতে ক্যানে ভাক দিলি রে প্রাণ কুকিলা, 

আমার নিভান অনল জালাইয়্া গেলি 

(রে প্রাণ কুকিলা)। 

(আমার) শিয়রে শাশুড়ী ঘুমার জলন্ত অগণি, 

পৈথানে ননদী ঘুমায় দুরপ্ত ডাকিনী। 

আমার শাশুডী ননদা যদি থাকেরে জাগিয়া, 

এখনি মারিবেরে পাথারে ফেলিয়া । 

আম গাছে আম ধরে জাম গাছে জাম, 

আমি পন্থের পানে চাইয়্যা দেখি 

আসে কি নাশ্ঠাম। 

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মইধ্যে নলের বেড়া, 

হাত বাড়াইয়্য। দিতে পান কপাল দেখি পোড়া । 

অনেক দিন হয়ত পতি গেছে বিদেশে, বিরহ কাতরা পলীবধূ যেন বলতে 

থাকে 

আর কত কাঁল রব রে কালা 

তোমার আশা পথ চাইয়্য। 

আমার চাইতে চাইতে জনম গ্যাল, 

সময় গ্যাল বহয়্যা রে কালা, 

তোমার আশা পথ চাইয়্য। | 

কত নিশি জলপান বিনে, কান্দি রইম়্য। রইয়্যা, 

আসি বলে আশ দিয়ে শ্যাম গ্যাল চলিয়৷। 

আমি একাকিনী সই ক্যামনে রব 

অচিন পথ পানে চাইয়া ॥ 

জলধবের কাঁলো ম্যাঘে আকাশ গ্যাল ছাইয়্যা, 

আমার হৃদয় মাতানী মালা, ্ 

গ্যাল বাসি হহইয়্যারে কালা 

তোমার আশা পথ,চাইস়্্য। ॥ 
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কখনও বা. বলতে থাকে £__ 

হুঃখিনীরে অকুলে ভাসাইয়্য। 

কোথা যাও হে প্রাণ বন্ধু কালিয়। | 

ও বন্ধুরে আর কী বলিব তোরে, 

সকলি আমার কপালে করে, 

এখন ক্যান যাইবারে ছাভিয়] ॥ 

তুমি তিলেক দণাডাও, ফিরিয়া চাও,] 

না দিব ছাড়িয়া, 

অ বন্ধুরে, এত যদ্দি ছিল মনে 

পিরীতি শিকল ক্যান, 

এখন ক্যান যাইবারে ছাড়িয়া ॥ 

আমি মরিলে যেন তোমারে পাই 

পুনঃ জন্ম লইয়্যা, 

বন্ধুরে তুমি যদি ছাড় মোরে, 

আমি না ছাড়িব তোমারে, 

তবে ক্যান যাইবারে ছাড়িজা ॥ 

ও দীন মহেন্দ্র কয়, 

প্রেমের আলসে দীপ দিল জালিয়॥ 

রাধার্জের বিরহ-মিলনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বাংলার লৌকিক 

প্রেমকাব্য । লোক-কবি তার্দের মনের বাসন। আকাঙ্খাকে সংগীতের মাধ্যমে 

আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে এই রাধাকুষ্ণের লৌকিক প্রেম কাহিনীর 

মাধ্যমেই । তাই বাংলার প্রাস্তবর্তী অঞ্লেও শোন। যায় বৈষ্বীর কণ্ঠে 

বিচ্ছেদ্রী গান, তারা বলে “রাই বিচ্ছেদী” £-_ 

কাল! আমায় পাগল করলিরে-_ 

ঘরে রই ক্যামনে । 

পাগল করলি কালারে-_ 

আমায় ঘরে না রাখিলি। 

ছুঃখের পরে ছুঃখ দিয়ে আমায়-_ 

সায়রে ভাসাইলি 

ঘরে রই ক্যামনে ॥ 

নুরধনীর ঘাটে গিয়। রে-_ 
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আমি ছ্যাখলাম রূপের ছবি, 

তোরা একল। ঘাটে যাসন। ওলে। সই 

আমার মত হাব রে। 

হিন্দু সমাজের বিচ্ছেদী গানে রাধারুষ্ণের প্রভাব থাকলেও মুসলমান 

সমাজের গানের ভিতর তেমন কিছু না থাকায় তাকে সত্যিই বিরহী নারীর 

মনোবেদন। আখ্য। দ্রিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। মুসলমান সমাজের গানের 

ভিতর তাদের নিজেদের বাস্তব জাঁবনের স্থখ-ছুঃখ, আশা-আকাঙ্ঘা অত্যন্ত 

স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে । এখানেও মোদ্দা কথ! সেই একই, কেনো এক 

বিরহিনীর পতি গেছে বিদেশে, বিরহী নারা পতি বহনে কেমন করেই বা 

দিন কাটায় ? £-_ 

সহ্থথ বসন্ত আহসে যায় 

কুকিল গাছে ডাকে হায়, 

খসম হামার গ্যালারে 'বিগ্ভাশ 

ফর্যা ত আর আইলা না। 

বাঘ ভাল্ুকের গ্যাশেরে, 

খপম হারয়া ক তায় গ্যালারে, 

আমার হাতের রান্ধ! ছালুন চাহখ্য! গ্যালা না, 

খসম তুমি ত আমার ফির্যা আহলা না। 

থশম আহলে বসতে দিমু 

কাঠাল কাঠের পড়া (রে), 

কাহট্যা আনম মানের পাত, 

তাতে দিমু খাইতে ভাত, 
মানের গোড়ায় ছাহা দয় 

দিমু মাথার কড়া (রে)। 

ঝড় বাদলের শতেরে, 

খসম তো]ষক নাহ পাও) 

হামার শাড়ীর আচল দিয়া 

ঢাইকে। তোমার গাও । 

পুণাথর মাল1 কিনতে গ্যাল।, 

হাট হইতে আর (ফরল। না_- 

খসম তূমিত আমার ঘরে আইলা ন!। 



কিংবা £__ 

€২) 

৬৩) 

বিচ্ছেদী গান ২৭১ 

আমার মন যে কেমন করে (বন্ধু রে) 
আমার বুকের মাঝে চিতার আগুণ 

জ্বলছে শা শ। করে, 

বন্ধু জলছে শা শ। করে। 

মনের ব্যাথ! মনে রইল 

আমি জানাই বন্ধু কারে, 
আমার মন যে কেমন করে। 

আমি মনের ছুঃখে এলাম বনে 

তবু আমার মন যে কেমন করে, 
আমি মনের দুঃখে দেশ বিদেশে 

ঘুরি দ্বারে দ্বারে | 

আমার মন যে কেমন করে ॥ 

আমার মনের মাঝে চিতার আগুণ 

জ্বলছে শা শ। করে। 

সে আগুণ নিভবে ন1 কো, 

নিভলে সে জন মরে, 

আমার মন যে কেমন করে। 

চিত্ত বুঝায়ে বুঝায়ে গো৷ সখি 

আর কত কাল রাখি, 
ও সখি গো হুধ খাওয়ায়! পালিয়। ছিলাম, 

সাধের কালে পাখি, 

শিকলি কেটে উড়ে গেল 

সই গো আমায় দিয়! ফাকি। 

সথি গে ঘুমাইলে যে দেখি গো! তারে__- 

জাগিয়া না দেখি, 
আমার হৃদয় মাঝে করে খেলা গে 

কালো বরণ পাখি ॥ 

প্রাণ বীচেনা রাখাল বন্ধুরে-_ 

দিয়া আশ] ভাঙিলি বাসা (অ বন্ধুরে )। 

আগে জান্তাম ন! তুই সর্ধনাশ1__ 
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ধাতের পানি টান্যা টান্য। 

করন তোকে কতই সিয়ানা, 

(আজ) তোর দোয়াতে টিকলী সোনার 

চিক্চিকাছে বোয়ের কপাল । 

( হামি) তর্জাগানের আসরে যাই, 

গায়ে দিয়া শাল । ্ 

ধর্মের গৌড়ামী যত উপর তলার মানুষের মধ্যে । শ্রমজীবি। রুষিজীবি 

মান্ষের কাছে হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ বড় কম। তাই এখান হিন্দু, 

মুসলমান, খুষ্টান চাষী সম্মিলিত কণ্ঠেই গেয়ে থাকে । হয়ত এ' কারণেই 
তাদের গানে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 

প্রভাবই পুর্ণমান্রায় পাওয়া যায়। হিন্দু কি মুসলমান, এ প্রশ্ন তাদের কাছে 
অবান্তর । তার] “বাঙলার কৃষাণ' এই তাদের একমাত্র পরিচয়। তাই তারা 

এই একই গান উভদ্ন সম্প্রদায়ই গেয়ে থাকে একান্তভাবে নিজেদের 

গান বলেই । 

দিনমজুরী করে তারা । অপরের জমিতে ধান কাটে । অধিক মজুরীর 
আশায় এদের অনেক সময় ঘর ছেড়ে সামমিকভাবে বিদেশেও যেতে হয়। 

এই রকম এক সময় কৃষাণ-পত্বী বায়ন1 ধরেছে পতি যেন তাকে ফেলে বিদেশ 

নাযায়। 

এগানটির ভিতর আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যাকুল] নারী মনের যে অপুর্ব ছবি ফুটে 

উঠেছে হিন্দু মুসলমানের সামান্য গণ্ী ছাড়িয়ে তার ব্যপ্তি সুদুর প্রসারী £- 
দোহাই আল্লা মাথ! খাও, 
হামাক্ ফেল্যা কইংবা যাও, 

বিদ্ভাশ গ্যালে এবার তুমার সঙ্গ ছাড়ম না। 
বাপে! নাই মোর মাও নাই, 

একল। ঘরে কাল কাটাই, 

গৌস। করলে আরত আমি সালুন রাদ্ধুম না ॥ 
নয়৷ শীতের জারাতে, 

যাইব! যখন ধান দাইতে, 

(তুমার ) কাছি (কাচি ), কেথা, হুক্কা তামুক দি না, 

( খসম ) হামি তুমার সঙ্গ ছাড়, মন] ॥ 

আঙ্গনেতে আটি ধান, 
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ঝাড়বা যখন দিনমান, 

(হামি ) কুলার বাতাস দিয়া তখন ধান ঝাড়,ম না । 

কাইয়াতে ধান খাইয়া যাক, 

( তুমার ) ধানের মড়াই খালি থাক, 

লক্ষমীমায়ের আউরি বাউরি বাধা হইবনা, 
নিদয় হইলে মানুষ পাইবা পিরিত পাইবা না। 

পুর্ববঙ্গে জমি চাষের শেষে দেখা যায় কৃষাণঘরের বউদের কক্ষেত্তরব্রত, 

€ ক্ষেত্রব্রত) করতে । ক্ষেব্রব্রতে পুরোহিত সব সময্ব দরকার হয় না। 

বিশেষতঃ নম:শূদ্র, বাউতী, মালো! শ্রেণীর চাষীরা তো এ ব্যাপারে পুরোহিত 
ডাকেই না। আর তা ছাড়া পুরোহিতের কাজও যে খুব বেশী থাকে 

এমনও নয়। বিশেষ কোনে! এক বাড়ির সংলগ্ন মাঠে কয়েক বাড়ির ঝি-বউরা 

মিলে একটি ঘট স্থাপনা! করে । তাতে আকে সিঁদুর পুত্তলী, দেয় আত্রপল্লব | 

কদাচিৎ কখনও ডাব বা এক আধটা ছোটখাট ফলও তার উপর দেখা যায়। 

এদের ভিতর যিনি প্রাচীন সাধারণতঃ তিনিই হন মূলব্রতী। অর্থাৎ 
পুরোহিতের কাজটি তাকেই সমাধা করতে হয়। তিনি গল্প করে বুঝিয়ে 

দেন ব্রতের মহিমা । হাতে ফুল ও দূর্বা নিয়ে তন্ময় হয়ে ব্রতকাহিনী শুনতে 
থাকে ত্রতীর দল। শেষটায় কথা সাঙ্গ হলে যে যার হাতের ফুলগুলি 

চাপিয়ে দ্রেয় ঘটের উপর | অবশেষে সমবেত কে ধরে ব্রতের গান :_ 

বন্দে মাতা বস্্রমতী পুরাণে মহিম। শুনি 

অগতির গতি মাগেো৷ মোরে কর তেরান্। 
চাষার ছাওয়াল মোর যে ভাই, 

চাষ বিনা আর জানি নাই. 

এবার ধররে লাঙল শক্ত কইর্যা।, 

জেবন থাকতে ছাড়। নাই । 

(ওই ) পুর্বকালে মিথিলাতে, জনক নামে রাজ! ছিল, 

চাষের গুণে লক্ষ্মীদেবী গোলক থুইয়্যা ঘরে আইল । 

( মৌর] ) আসল থুইয়্যা নকল লইয়্য কাটাই বারে মাস, 

( হেইতে ) মোরগে। দুঃখেরও নাই শ্যাষ | 
সন্ধ্যে হয়ে আসে। ব্রতীরা উলুধ্বনি দিয়ে ব্রত সমাপন করে। এঁধানে 

বসেই খায় চিড়ে, গুড়, মুড়ি, খই ও দই। সেদিন বাড়িতে কোনে। বৌ-ঝি 
আর ভাত খাবে না। ভোজন পর্ব সমাধা করে যে যার ফিরে আসে 
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বাড়িতে। এ-দিকে ক্ষেতে নৃতন ফসলের বীজ বুনে রুষাণ খুশীতে ভগমগ, 

করতে করতে রওনা দেয় ঘরের দিকে । হিন্দু-মুসলমান সমন্বরেই সেদিন 

গান ধরে *- 

ও আমার আহ্লাদী, ও তোর সোহাগ বড় ভারী । 

এবার ক্ষ্যাতে যদ্দি স্বফল ফলেত, 

কিন্যা! দিমু ঢাহাই শাড়ি 

(ও আমার আহ্লাদী )। 

শাড়ি দিমু, গামছ! দিমু, দিমু নাহের নাকছাবি, 

ও আমার আহলাদী, ও তোর সোহাগ বড় ভারা । 

(ও) আমি শুভক্ষণে দেলাম পুজা! বাস্ত দেবতার পাঁয়, 

জমি জিরাত সগলই যে বাই, হেনারই দরায়। 

ও বাই, মাডির মানুষ, মাডিই খাঁডি 

মরলে পরে দেবে মাড়ি, 

এহন সোময় থাকতে ধররে লাঙল 

নহিলে শ্বাষে অবে গণ্ডগোল । 



সব্ও্ম পল্রিচ্ছ্েদ 

[ প্রাকৃতিক বর্ণনা ও আদিবাসীদের গান ] 

ভাইব্র শাল বা দাড়নাচ 

শারদীয় পুজা! এগিয়ে আসার সাথে সাথে আনন্দ উছ্লে উঠতে থাকে 
বাঙালী হৃদয়ে, কিন্তু মানভূমের আদিবাসীদের ভিতর শারদীয় পুজার চাইতে 
কোজাগরী পুণিমার রাতের উৎসবেই আনন্দের বাণ ডাকে বেশী। তাই 

জোছনা ঝল্কানো শারদ পুণিমা নিশিথে ডুংরির ধারে খসে যায় এদের 

উত্সব । মাহাতো, কুমী ও আদিবাসীরা এক জায়গায় জডো হয়ে মাদল, বীশী, 

বাজন। ও নাচের মধ্য দিয়ে তাদের মনের কথা প্রকাশ করবার চেষ্টা করে । 

এই যে নাচের কথা ব্ললাম এরই নাম হল “ডাইর শাল” বা প্দাড় নাচ” । 

এর সঙ্গে এদেরই রচিত যে গান গাওয়! হয়ে থাকে তার ভাষ। হল “খরা” । 

মাদলের বাজন! আর বাশীর স্থুরে স্বর মিলিয়ে তার! গাইতে থাকে £-- 

কতিক্ষণে ফুটই হরদোই রে ঝিঙাফুল, 

কতিক্ষণে ফুটই লাল শালুকের ফুল। 

ভিনিসরে ফুটই হরদোই রে ঝিঙাফুল, 

(ওরা) শাশুড়ী ননদে পাতাইল গেঁদাফুল। 

(ও মরি হায়রে হায় )। 

মানভূমের আদিবাসীর! নিরক্ষর বটে। কিন্তু দেখুন কী অপূর্ব তাদের 
রসবোধ। লোৌক-কবি বলছে, আমার হৃদয় মুকুল ফুটবে কতক্ষণে ও 

বঝিঙাফুল? কতক্ষণেই ব1 ফুটবে লাল শালুকের ফুল? কৰি পরক্ষণেই বলছে, 

ভোরের সময়েই ফুটবে হৃদয়-মুকুল। ওরা আজ আনন্দে এতট। আত্মহার। হয়ে 
গেছে যে শাশুড়ী ননদেই গেঁদাফুল (সই পাতান ) পাতিয়ে ফেলল। 

সাওতালী 
আদিবাসী সমাজের ভিতর সব চাইতে গ্রাধান্ত লাভ করেছে প্রাকৃতিক 

বর্ণনামূলক ও প্রেম ভালবাসার গীত গুলি। এর মধ এদের প্রেম ভালবাসার 

গানগুলি যা সমাজের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে সে সম্পর্কে 

আলোচনা করেছি। কিন্ত দেশে চলিত এইসব গান ছাড়াও নিছক 
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আদিবাসীদের গান বলে যেগুলি পরিচিত সে সম্পর্কেই আপাততঃ কিছু 

বলছি। আদিবাসীদের এই সব গান বেশীর ভাগই প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক। 

প্রকৃতির দুলাল দুলালী সাওতাল যুবক-যুবতী। তাই তাদের গীতি ও 

গাথায় অন্ত কথার চাইতে প্রকৃতির কথাই থাকে বেশী। বনানীর শান্ত 

ছায়া, পর্বত ও উপত্যকার মনোরম দৃশ্ঠ, ঝর্ণার প্রাণ মাতান হাসিই এদের 

নিত্য সহচর। সভ্য জগতের বাসিন্দাদের মতে। সোনা-দান। এরা ব্যবহার 
করে না, তার জন্য এদের কোনে] ছুঃখ নেই । খোপায় পরে ফুলের মালা, কানে 

গৌঁজে ফুলের ঝুম্কোঁ, কপালে দেয় কাচপোকার টিপ। কারও ব৷ গলায় 
থাকে দু-এক ছড়া রাঙা পাথরের মাল এই পর্যন্ত । | 

এতেই এর! মহাখুশী, নিত্য নতুন সাজসজ্জার ধার ধারে না, সভ্য জগতের 

চেয়ে তাই এদের গানে প্ররুতির বর্ণনা মেলে অক্ুত্রিম ভাবে । সামান্ত নাতাল 

ফুল দেখে সীওতাল যুবতীর থে আনন্দ, সভ্য জগতের কোনো স্থন্দরী 

তরুণী রত্বখচিত কোনো অলঙ্কার দেখেও এতটা খুশী হয় কিনা সন্দেহ । 

এ বিষয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিতর সাওতাঁলগীতি যে কোনে আঞ্চলিক 

লোকগীতিকেই হার মানিয়ে দিয়েছে £ 

বুরুরে নাতাল বাহ, 
দলপ দলপ. নাতাল বাহা, 

যাহা লেকাতে হইঞ তিরিক গিয়া। 

হরিঞ চিপ রেহ ছুতদ কাচ রেহ, 

যাহ! লেকারে হইঞ বাহাই গিয়াই। 

পাহাড়ের উপর নাতাল ফুল ছুলছে, হাওয়ায় নাচছে, যে করেই হোক 

আমি ও ফুল তুলে আনব। যদিও আমি তত হ্গন্দরী নই, তবু আমি সেগুলি 

আমার খোঁপায় পরব । আমার খোপার ছু ধারে দুলতে থাকবে নাতাল 

ফুল। কিংবা £-. 

নদীয়াক1 ধারে ধারে আমাকার বাগান রঘু 

ফুলাকার বাগান, 
ফুলাকার বাগান রঘু বাতাসে মারল 
আমাকার বাগান রঘু ছরে মারল। | 

রঘু নামক কোনো যুবককে বলছে কোনো হুন্দরী--নদীর ধারে রয়েছে 

আমাদের ফুলের বাগান। ফুলের উপর বাতাস খেলে বেড়ায়, সেখানে এসে 

খেলা করতে থাকে ধত সব পরীর দল। 
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মানভূমে শাল-মহুয়ায় ঘেরা বনের মাঝে সাওতাল নর-নারী আদন্দের 
আতিশয্যে বসস্ত উৎসবে মিলিত হয়। এই উৎসবে ঘেরিয়া, মাহাতো?, 
ভূঞা প্রভৃতিরাও যোগ দেয়। সেই সময় মাদলের লঙ্গে তারা 
গাইতে থাকে £- 

ধা তিন্ ত1ধা তিন্ তা' 

ধা তিন্ তাতাক্ ধা তিন্ তা 

তাতাক্ ধা তিন্ ধা! তিন্ তা 

তাকৃতা ধা! তিন্ ধা তিন্ তা। 

একে ঠিক গান বল। চলে না। বরং বল? উচিত মাদলের বোল। 

এই রকম মাদলের মতো বাশীর সঙ্গেও গান চলে । তবে একটু ব্যতিক্রম 

আছে । বাশী বাজায় সাওতাল যুবক, আর একত্রে হাত ধরাধরি করে নাচতে 
থাকে সাওতাল যুবতীর দল। সীওতাল যুবক তার বাশীতে স্থর তোলে £ 

তুরু রুরু তুরু রুরু 

কহ লা 

তুতুর তু আতুতুর তু আ 
তুতুর তু আতু। 

একেও গান না বলে বল। উচিত বাশীর বোল । 

স্রন্দন। গ্রান 

মেদ্িনীপুরে লোধা নামে যে উপজাতির বাস আছে হিন্দু সমাজের সঙ্গে 

সংমিশ্রনের ফলে তাদের ভাষা আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বাংল] ভাষারই 
ংশরূপে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু তাদের ভিতর এখনও তাদের আদিম 

সমাজের কতকগুলি পুজা-পরব ও অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের 

ভূত-প্রেত ব1] অপদ্দেবতার উপর অসীম বিশ্বাস। তা ছাড় তাদের 

মৃত পুর্বপুরুষদের উদ্দোস্তেও তাদের উৎসব করতে দেখা যায়। শীতলা, 

ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি এ-সমাজের অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা । ভয় থেকেই 
যখন ভক্তির উৎপত্তি, সেই হেতু এরাও তাদের সংসারের অমঞ্জল দূর করবার 

জন্য পুরোহিত ঠাকুরের মারফৎই তার কাছে প্রার্থনা জানায়,হে মা তুমি 

প্রস্প হও, আমাদের উপর কু-দৃষ্টি দিও না, আমর! তোমায় ভোগ দেব-_এই 
বলে “চাল নামক বাগ্যষন্ত্র সহযোগে তারা সমম্বরে গাইতে থাকে £-- 
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বন্দন। বন্দন! মুই মাঁ_ 
বন্দনা বন্দনা মুই ম1। 

প্রথমে বন্দনা করি, প্রথমে বন্দনা করি 

জয় মা শীতল । 

বন্দন] বন্দনা মুই মা 

তারপরে বন্দনা কার শীতল] যুগিনী, 

তারপরে বন্দনা করি বসন্ত কুয়ারী, 

তারপরে বন্দনা করি মিলমিলা বুড়ী, 

তারপরে বন্দন1 করি ওলাউঠ] বুডাী, 

তারপরে বন্দন। করি ছাদন বাদন, 

তারপরে বন্দনা করি বুডারে বড়াম, 

তারপরে বন্দনা করি বেড়াজাল কন্যা, 

দক্ষিণেতে বন্দি আমি জয় জগন্নাথ, 

পশ্চিমেতে বান্দ আমি জয় মা মঙ্গলা, 

ষোলঘড়ী ষোলবেশ গলায় মুণ্ডমালা, 

উত্তরেতে বন্দি আমি জয় কালিঘাট, 

পুরবেতে বন্দি আমি জয় হয চন্দ্র 

ভদ্রেশ্বরে বন্দি আমি জয় মা ভদ্রানী, 

নারায়ণ গড়ে বন্দি আসি জয় ম। ব্রাহ্মণী। 

বন্দনা বন্ধন] মুই মা ॥ 



বষ্ট পল্লিচ্ছ্ছোদ 

[পালাগান] 

চক চন্ী 

পুর্ব এবং পশ্চিমনঙ্গের মতে। উত্তরবঙ্গেও যথেষ্ট পাল গানের সন্ধান পাওয়। 

যায়। তন্মধ্যে মালদ্েব গম্ভীর] গানের অন্তত আলকাপ গানের পালাগুলি, 

কুচবিহারের “ধিষরি” বা মনসার ভাসান, “কুশানেশ (রামায়ন পালাগান, 

লবকুশ উপাখ্যান) রংপুর, দিনাজপুরের গোগীটাদের গান, গোরক্ষনাথের গান, 

মযনামতীর গান, দিনাজপুরের “রূপধন কণ্ঠার” কাহিনী, “মকুচমাতীর গান” 

এবং জলপাই গুড়িব “চক চন্্রী” “রসিয়া”, পুববর্গের “ন্ূপবান কন্তা” প্রভৃতি 

পালাগানগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ । আমর] এই পরিচ্ছেদদে ওই পালাগানগুলি 

সম্পর্কে আলোচনার প্রবুন্ত হচ্ছি । | 

জলপাই গুড়ির “চকচন্জী” পালাটি খুবই সংক্ষিপ্ত । ঘটনা বোধহয় তার 

চাইতেও সংক্ষিপ্ত । অনেকটা মালদহের আলকাপ গানের মতো । সাধারণত: 

একাদশীর সময় এগুলে। গীত হয়ে থাকে । পালাটির আরম্ত হল, কোনো একটি 

চোর চুরি করে ভেলে গেছে, জেলের মেয়াদ শেষ ₹লে সে বাড়ি ফিরে এসে 

স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হল । মাঝে অবশ্য আন্ুষাঙ্গক দু-একট1 ছোটখাট ঘটন। 

আছে। সারারাত ধরে এগান চলে । সারারাত ধরেই এই পালাগানগুলি 

গীত ও অভিনীত হয়ে থাকে । আলোচ্য পালাটির মধ্যে আছে সমাজের 

একেবারে অপাংতেয় ও অধজ্ঞাত কতকটা বা অশ্রদ্ধেয় সমাজের কথা ও 

কাহিনী | তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কাননার কথ] অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বাস্তব ভাবে 

ধর] পড়েছে। 

জেল থেকে বেরিয়ে চোর তার স্ত্রীকে বলছে-__ওগে! শোন) থালা, বাটি 

আর কম্বল, এই হল মাত্র জেলখানার সম্বল । সেখানে “শালা” (গালাগালি ) 

ছাড়া অন্ত কোনো কথ! নেই । খাওয়া, বসা এমনকি ঈ্াড়ান পর্যন্ত সব কিছুই 

লাইন দিয়ে (সার দিয়ে) করতে হয়। যে বেটা ধাঙ্গর আমাদের সৃকুম দেয় 

তাকে বলেই বাকি হবে বল? তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি জেলখানায় 

থাকাকালীন তুমি যেমনি আমার কথা ভূলে অন্য পুরুষের কাছে গিয়েছিলে, 
তেমনি ও বেটার বউও ওকে ছেড়ে অন্ত লোকের কাছে চলে যাঁবে। এই 



২৮২ বাংলার পল্লীগীতি 

সবইতে1| হল জেলখানার দুঃখ, আর এই সব অস্থবিধার জন্যইতো। জেলখানার 

স্থটটি হয়েছে । থানার জমিদার (জমাদার ) মশাইতো। এই সব সাজাই 

আমাদের দিয়ে থাকেন: 

চুম্নী থালি যুড়ি কম্বল 

জেহেল ( জেল) খানার সম্বল। 

শাল] ছাড়। গালি নাই, 

হালি ছাড়া বেড়ান নাই, 

পাকোয়ানী ঝাংগর শালাক কহা কি হবে? 

মোর মতন অরহ মাইয়! ভাতার ধরিবে। 

শুনগে চুন্নী মোর কাথা, 

এইল]1 ভাইরে চোরের সাজা, 

এইলা সাজা দিসে থানার পোদ্দারে ॥ 

এই ণচকচন্নী” জাতীয় গীতিনাট্যকে নাটক বা নাটিক1 কোনো পর্যায়ই 

ফেল! উচিৎ হবে না। জলপাইগুডির চলতি কথায় এদের বলে “পালটিয়” 

গান অর্থাৎ পাল ( অভিনয়) সহকারে গান। একে এক কথায় প্রহসন 

(ফার্স) আখ্যা দেওয়া চলে । অবশ্য পালটিয়! গানের অন্ত নিদর্শনেরও অভাব 

নেই ; “রসিয়া” নামে যে পালটিয়া (পালা) গানটির কথা আগেই বলেছি, 

আমাদের মনে হয় এই নাটিকাটি নিয়ে আলোচন1 করলেই এ অঞ্চলে প্রচলিত 

গীতিনাট্য সম্পর্কে একট1 মোটামুটি ধারণা করা যাবে। 

ব্রাসিয়। 

“রসিয়।” গ্ীতিনাট্যটি জলপাইগুডির পল্লী অঞ্চলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ লোক 

নাটিকাগুলির মধ্যে অন্যতম | এর কাহিনী হল রণিয়া! (রসিক) নামে এক 

গয়লার ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসত, তাকে দেখে বাশী বাজাত, প্রেম 

নিবেদন করত। এক কথায় মেয়েটির জন্য সে প্রায় পাগল হয়ে যাবার 

উপক্রম | কিন্তু মেয়েটি প্রথম প্রথম তাকে তো! পাত্তাই দ্রিত না। শেষটায় 

এই হতাশ প্রেমিক যখন নদীর জলে প্রাণ-বিপর্জন দিল নিজের মনোবেদনায়, 

মেয়েটির মনে এবার সত্যিই দুঃখ উপস্থিত হল। মেয়েটি সন্ধান নিয়ে চলে 

গেল সেই নদীর ধারে । নদীর কলতানের সাথে স্থর মিলিয়ে সে গেয়ে যেতে 

লাগল বিলাপ গাথ1। কিন্তু বড় দেরীতে ধর] দিল সে। 
এ গ্লীতিনাট্যটির ভিতর আগের গকচন্্ী'র মতোই পান্্পান্রীর সংখ্যা বড়ই 
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কম। আগের প্রহসনটিতে আমর! দেখেছিলাম নায়ক বলতে “চোর” এবং 

নায়িকা হল “চুমী? (চোরের স্ত্রী)। এখানে নায়ক হল রসিয়া আর নায়িকা 
এ যুবতী । তবে এটিকে “ফার্স' ব! প্রহমন আখ্যা দেওয়! চলে না। আকারে 

ক্ুত্রে হলেও এর ভিতর নাট্যরস অক্ষুন্ন রয়েছে । তাই এটিকে সার্থক 

গীতিনাট্য বলতে আমাদের কোনে বাধা নেই। 
ছেলেটি বলছে £__ 

শুন অগে শুনগে আই 

হামার ভাঙ্গা ঘরোৎ আলে। করেক 

আর কী আসিব তুই ? 

তোক না দ্েখিয়। শুনগে আই 

বাউড়া হয়্যাছে পরাণ । 

পাছণ পাড়া শাড়ী পরোৎ 

তার খাচ্ছরৎ কি খুচ্ছরৎ কি 

চটক দেখত মুই । 

হামার কাছে! ত আসি পরিত পাইত 

হাটের বাছাবাছ' শাড়ী 

কানোৎ দিত সোনার মাকুড়ী। 
মেয়েটি উত্তর দিচ্ছে £-- 

লজ্জা করিয়] ক্যামনে জানাই 

তোররে রসিয়া, 

লজ্জা1 সরম নাই কি তোর 

শুনিস না কি ওরে। 

ঘরোৎ ত তোর নাই কি ভাঙ্গা! চটি খান 

কানোত ক্যামনে দিব মাকুড়ী, 
হাল গরুত কিছুই নাই, 

শেষেতে যায়৷ কী খাব? 

নাই খাব পান গুয়া, 

ঘরোত যায়৷ কী খাওয়াব। 

এতই যদ্দি হাউস থাকেরে 

তিন কুড়ি পণ দিয়া 
লজ্জ। হুররে বেটটা। 
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রলিয়! £__ নাই বা থাকিলে টাক? পয়্স। 

তোক বানালু বাইন্যা 
হামি যু বর, 

হামর] দুজনে সকল সমমু 

নিজের হাতে কাম করিবে 

ভরিয়৷ তুলিবে প্রাণের টানে । 

নাইবা থাকিলো টাক] কডি 

হামি আছি, আর আছে মোর যৈবন । 

কন্যা £-_- তুই হলি গোয়ালার ছেইলা 

তোর সনে মুই নাই করি পিরীত। 

মেয়েটি যখন এত কথ]! কাঁট।কাটির পর এক কথাম় তাকে নিরাশ করে 

দিল, ছেলেটি ( রসিয়।) মনের ছুঃখে এগিয়ে গেল নদীর ধারে । বাশী বাজাতে 

বাজাতে শেষ বারের মতো বলল £-_ 

আজ বিধি কি হইলো বাম, 

ওরে কান্তে কান্্তে মইলো' 

তোমার ছওয়াল 

ক্যামনে হদিস পায়। 

ক্রমে খবর পৌছল মেয়েটির কাছেও । হায় হাত্স করে উঠল সে, খুঁজতে 
খুঁজতে সেও এসে "হাজির হল নদীর কিনারে । কিন্তুতখনকি আর কিছু 

বাকী আছে? অঝোরে ঝরে পড়ল মেয়েটির চোখের জল, মুখ থেকে বেরিয়ে 
এল বিরহ গীতি £-_ 

কোন্টে গেল রসিযা মোর 

ওগে। রপিয়া না পার মুই থাকত ঘরোৎ 

মনট। করছে হরোৎফরোছ। 

আগুন জলে হিয়ার মাঝোৎ 

কোন্টে গেল গে রসিয়া মোর । 

কিন্তু তার কান্না কি আর রলিয়ার কানে গিয়ে পৌছবে? - সে এখন 

অনেক দূরে । মরলোকের গণ্ডীর বাইরে । তাই ম্বপ্নই হল তার রাজত্ব, 
এই স্বপ্নের মধ্যেই সে লাভ করতে চায় রসিয়ার সঙ্গ £-- 

স্বপন তু আহায়া ধা, 
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তুই ছাড়া মোর নাই গতি 
তোক নিয় মুই দিন কাটাই। 

প্রুপপধন কৃন্য। 

দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে 'দিপধন কন্যা” ও “মরনামতীর” গান নামক কিছু 

কিছু পালাগানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। আমরা পুথক ভাবে তাদের 

আলোচন। করছি । 

“ূপধন কন্তা” গীতি নাটিকাটির বিষয়বস্তু ভল, ইলিমপুরে আটকুড়ে রাজার 
আর ছেলে হয়না । এই সময় তার মন্ত্রীর একটি কন্যা! জন্ম গ্রহণ করল। তার 
নাম রাখা হল “বূপধন?। রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেন 

যদ্দি তার কোনে। পুত্র সন্তান হয় তা হলে তার সঙ্গে এই মন্ত্রীকন্তার বিয়ে 

দেবেন। যথাসময়ে ঠিক বারে। বছর পর আটকুড়ে রাজার এক পুত্র সম্তান 

জন্মগ্রহণ করল। তার নাম রাখা হল “রহিম? । রাজ মন্ত্রীকে সেই প্রতিজ্ঞার 

কথা স্মরণ করিয়ে দ্রিলেন। কিন্তু মন্ত্রীতে| মহ ভাবনায় পড়লেন এই আতুড়ে 

ছেলের সঙ্গে কি করে তার বারে! বছরের মেয়ের বিয়ে দেবেন! কিন্তু রাজা 

সে কথা কিছুতেই শুনলেন না। ঠিক রহিমের আড়াই দ্বিন বয়সের সময় 

বারে। বছরের রূপধনের বিবাহ হয়ে গেল। 

রূপধন দেখল এ যেমন উদ্টে। বাজার দেশ, এখানে কখন কি হয় বল! 

যায় না। তাছাড়া তার কোলে যদ্দি এই কচি শিশু দেখে তা হলে নানান 

জনে নানান কথা বলাবলি করবে, তার চাইতে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে 

স্বামীকে বয়স্ক করে রাজপুরীতে ফিরে আসাই ভাল--এই ভেবে সেই 
বিবাহের রাত্রেই আড়াই দিনের শিশু স্বামীকে বুকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল 

এক অনির্দেশের পথে । কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? পথে পড়ল এক মালিনীর 

বাড়ি। মালিনী মাসীর বাগানে অনেক দিন ধরে ফুল ফোটে না, রূপধন শিশু 

স্বামীকে বুকে করে এসে আশ্রয় নিল সেই মালিনীর বাগানে চাপা গাছতলায়। 
যালনী বাগানে এসে অবাক ! এতো ফুল তো আজ বহুদিন তার বাগানে 

ফোটে না। তাহলে? খুঁজে দেখে টাপা গাছ তলায় বসে রয়েছে বপধন 

আর তার ম্বামী। রূপধন সব কথা খুলে বলল মালিনীর কাছে। তাঁকে 

ডাকতে স্থ্রু করল মালিনী মাসী বলে। বলল-_মাসী, তুমি ওকে মানুষ করে 
তোল। বড় হলে পর আমার পরিচয় দেব এর আগে নয়। মালিনী সেই 

থেকে রহছ্মিকে মানুষ করে তোলে । রূপধন সব সময়ই থাকে কুমারের, 
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চোখের আড়ালে আড়ালে । দূর থেকেই সমস্ত তত্ব তালাশ করে। আর 

অবসর সময় বাস করে টাপ1 গাছের তলায়। ক্রমে রহিমের বয়স হয় সাত 

বছর। মালিনীর কথায় রহিমকে পাঠশালায় দেওয়! হল। রহিমের দেখতে 

দেখতে বয়স হল ষোল । রূপধনের বয়স এখন আঠাশ। রহিম এদিকে 

দেখতে দেখতে গুরুর সব বিছ্যাই আয়ত্ত করে ফেলল। এতে গুরুর হল 

মহা আক্রোশ । একদিন পাঠশালায় পড়তে গিয়েছে রহিম, গুরুমশাই 

যাছ্মন্থ বলে রহিমকে পাঠায় রূপান্তরিত করল। ঠিক করে ফেলল পরদিনই 
তাকে হাটে নিয়ে বেচে ফেলবে কশাইদের কাছে। ্ 

এদ্দিকে মালিনী রহিমকে খু'জতে এসে ঘরের বেড়ার আড়ালে থেকে সব 

দেখে শুনেতো চক্ষু স্থির !! দৌড়ে ফিরে গিয়ে সব বলল রূপধনের কছে। 
রূপধন পাগল হয়ে উঠল খবর শুনে । তখনি মালিনীকে মোট টাকা দিয়ে 

পাঠাল সেই পাঠাকে কিনে আনবার জন্ত । মালিনী সেই পাঠা কিনে নিয়ে 
এলে বূপধন নিজেতো। কিছু কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানত, সেই মন্ত্রবলে রহিমকে 

আবার মানুষ করে তুলল ! 

রহিম মান্য হয়েই বলল--মালিনী মাশী, আজ তোমার দয়াতেই আবার 
আমার জীবন ফিরে পেলুম । 

মালিনী বলল--না বাবা, আমার দয়ায় নয়, অন্থলোকের। 

_অন্লোক? কেসে? 

_সে তোমার স্ত্রী, এ চাপা গাছের তলায় লুকিয়ে আছে। 

রহিম ছুটে গেল চাপ] গাছের তলায়, মিলন হল রূপধনের সঙ্গে । 

বাসর ঘর । আজ মনের ন্থুখে শুয়ে আছে ছুজনে। কিন্তু স্থুখ ওদের 

কপালে নেই। এদ্দিকে সেই শয়তান গুরুমশাই জানতে পেরেছে রহিম 

আবার মানুষ হয়েছে । তাই ক'জন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছুটে এল রহিমকে 

ঘুমস্ত অবস্থায় খুন করতে । রূপধন সে কথা জানতে পেরে তখনি গুরুমশাইর 
রক্ষিত ঘোড়াতেই চেপে স্বামীসহ রওনা দিল অনির্দেশের পানে, গুরুও সে 
সঙ্গে ছুটল। 

রূপধন ছুটছেতো ছুটছেই, ছোটার যেন আর বিরাম নেই। এপ্দিকে ক্ষিধেয় 

কাতর হয়ে পড়েছে কুমার | সামনেই দেখা গেল একখান। বাড়ি। রূপধন 

গামী সহ এসে আশ্রয় নিল সেই বাড়িতেই । কিন্তু তারা জানত ন1 এট? ছিল 

এর ডাকাতের বাড়ি। সেই বাড়ির বুড়ির সাতটি ছেলে ডাকাতি করতে 
বেদ্ধিয়ে গেছে। বুড়ি ঠিক করল যতক্ষন না তার ছেলের! ফেরে ততক্ষণ এদের 



দ্ধপধন কণ্ঠ! ২৮৭ 

কৌশলে আটকে রাখবে । তাই এদের রান্নার জন্য এনে দিল কতকগুলি 

ভিজে কাঠ, আর শক্ত মাসকলাইয়ের ডাল । মনে মনে ভাবল, এর] সহজে 

এগুলি সিদ্ধ করতে পারবে না, ততক্ষণে তার ছেলেরাও এসে পড়বেই। কিন্ত 

বূপধন কৌশলে বুড়ির মতলব বুঝতে পেরে নিজের মন্তরগ্ুণে খুব তাড়াতাড়িই 
রান্নাবান্না শেষ করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে বুড়ির কাছে বিদায় 

চাইল, বুড়ি দেখল তার সব জারিজুরিই ভেম্মে গেল। তাই করল কি 

কৌশলে রাজপুত্রের ঘোড়ার গলায় বেঁধে দিল এক থলিয়া মন্ত্রপুত সরিষা, 
যাতে ঘোড়া যেখানেই যাক সেই পথে পথে সরষে পড়তে পড়তে যাবে, আর 

সঙ্গে সঙ্গে গজিয়ে উঠবে সরষে গাছ । আর ওরা রওন1 হয়ে যাবার সঙ্গে 

সঙ্গে নিজের ঘরে লাগিয়ে দিল আগুন । দূর থেকে ডাকাতরা নিজেদের ঘরের 
বিপদ বুঝে তক্ষুনি ছুটে এল বাড়িতে । সব শুনে ভাকাতরাও সেই সরষে 

গাছের নিশানা ধরে এগুতে লাগল । 

এদিকে রাজপুত্র রহিম তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা প্রাণ যায় যায় অবস্থা অথচ এই 

বনের মধ্যে কোথাও জলের চিহ্ু মাত্রও দেখা যায় না! বূপধন বাধ্য হয়ে 

কুমারকে সেইখানে বসিয়ে রেখে গেল জলের সন্ধানে, ইতিমধ্যে সেখানে 

এসে পৌছল ডাকাত দল। ভাকাত দেখে রহিম তো ভয়েই অস্থির। 

ডাকাতর। সোজা কোনো কথা না বলে এক কোপে কেটে ফেলল রহিমকে । 

তারপর তল্লামী করে খুঁজে পেল রাজপুত্রের কোমরে ছুটি থলিয়া। একটিতে 

রয়েছে মণিমাণিক্য অপরটিতে একখণ্ড পাথর ৷ তার। মণিমাণিক্যের থলিয়াট। 

নিয়ে পাথরের থলিয়াট। ফেলে রেখে চলে গেল। 

রূপধন ফিরে এসে এই অবস্থা দেখেতো। তার চক্ষুস্থির। আর বীচাবার 

পথ নেই। তাই শুরু করে বিলাপ। এপ্দিকে ম্বর্গলোক হতে হর-গৌরী 

মত্য ভ্রমণে বের হয়েছেন । পার্বতীর কানে গিয়ে পৌছল রূপধনের এই 

করুণ কান্না। পার্ততী মহাদেবকে অনুনয় করে নিয়ে এলেন সেখানে । 

প্রথমটায় মহাদেবতে| কিছুতেই রাজী নন। অনেকক্ষণ পর পার্বতীর একান্ত 

অনুরোধে প্রাণ দান করলেন রহিমের । রহিম তো চোখ খুলে দেখল সামনে 

বসে রয়েছে রূপধন। ব্লল-_রূপধন তুমি সতী নারী, তাই তোমার দয়ায় 

আবার আমি প্রাণ ফিরে পেলাম। 

কিন্ত হলে হবে কি? তাদের বরাতের ছুঃখ তখনও দুর হয়নি। রহিম 

যখন বূপধনের সাথে কথা৷ বলছে ততক্ষণে দুষ্ট গুরু এসে উপস্থিত হয়েছে 

সেখানে । এসেই বিকট অষ্টহাশ্ত করে মন্ত্রে 'কবুতর+ (পায়রা) খানিয়ে 
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ফেলল রহিমকে । বূপধন কান্নাকাটি করে। কিস্তু ছুশ্চরিত্র গুরু বলে, 

ওতো পায়র। হয়ে গেছে, ওর জন্ত আর কান্নাকাটি কেন? তুমি আমার 

ঘরে চলো, স্থখে থাকবে । 

বূপধন বলে--তুমি আমার ম্বামীর গুরু, আমার পিতার সমান, আমি 

তোমার কন্যা । আমাকে একথা বলা তোমার অন্যায়, তুমি দয়া করে আমার 

স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা দেও । 

রূপধনের কথায় মন ভিজে গেল গুরুর। বলল-_মা, আমি মানুষকে 

পশ্তপক্ষী বানাতে পারি। কিন্তু তাদের তো ফিরে মানুষ করবার মন্ত্র জানিনা | 

তবে কথা দিচ্ছি, যদি তোমার ম্বামী কোনোমতে আবার মানুষ ই, আমি 

আর কোনে দিন তার পিছু ধাওয়া করবনা । এই আমি চললাম। বলে 

সত্যি সত্যিই ফিরে চলে গেল গুরু। 

রূপধন চিন্ত। করতে থাকে, কিভাবে স্বামীকে আবার মানুষ করা যায়। 

হঠাৎ পায়রা! বক বকৃম করে ডেকে উঠল। হসারায় দেখল তার পায়ের 

সঙ্গে একটা থলে বাধা রয়েছে । বূপধনের মনে পড়ল এ থলিয়ায়তে রয়েছে 

তার সেই যাদু পাথর। বূপধন যাছু পাথরের গুণে শ্বামীকে আবার মানুষ 

করে তুলল। 

রূপধন বলল-__রাজকুমার, চল এবার তোমার রাজ্যে । তুমি ইলিমপুরের 

রাজকুমার আর আমি হলাম মন্ত্রীকন্তা। তোমার আড়াই দিনের সময় 

আমার বারে! বছর বয়ল। সেই সময় আমাদের বিয়ে হয়। অনেক কষ্টে 

তোমার এই পধ্যন্ত এনেছি এবার চল তোমার পিতার রাজ্যে। 

রাঁজপুত্র তে! একথা শুনে মহাখুসী। এদিকে রাজপুরীর থেকে ঢোল 

সহরতে ঘোষণা কর। হচ্ছে, রাজপুত্র রহিম ও মন্ত্রীকন্ত! বূপধনের যে সন্ধান 

দিতে পারবে তাকে লক্ষ ন্বর্ণমুদ্র। পুরফার দেওয়৷ হবে। 

রাজপুত্র রহিম ও মন্ত্রীকন্তা। রূপধন এগিয়ে এসে নিজেদের পরিচয় দান 

করল। রাজবাড়িতে আবার আনন্দের শ্বোত বইতে লাগল। রাজা ফিরে 

পেলেন তার হারান পুত্র, আর মন্ত্রী তার কন্তাকে | 

এই পাল। গানের কাহিনীটির মধ্যে একটা মন্তবড় জিনিষ লক্ষ্য করুন। 

গল্পের নায়ক নায়িক! সবই মুসলমান সমাজের | নাম ধামও তাই, কিন্ত এর 

ভিতরকার কাঠামো যেন হিন্দু সমাজেরই । এ কাহিনীর রচয়িভাও একজন 

মুমলমান। অথচ এর ভিতর হর-গৌরীর কাহিনী যে কী ভাবে ঢুকে পড় 

সেইটাই মস্ত বড় আশ্চর্যের বিষয়। সংস্কতির ক্ষেত্রে বিশেষতঃ লোক 
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স্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানে যে কোনে ভেদীভেদই ছিল না এই বাংলায়, 
এই গীতি নাট্যখানাই তার বড় প্রমাণ। হিন্দুদের হ্বর্গের শঙ্কর পার্বতী যে 
মুসলমান সমাজের মধ্যেও কিভাবে স্থান লাভ করেছেন, সগৌরবে একথ 
ভাববার অবকাশ আছে। অসম্ভব নমম এই গীতি নাট্যের অভিনেতা 

( অভিনেত্রী কোথাও থাকে বলে শোন! যায় না) এবং এর ব্যবস্থাপনায় ষে 

হিন্দু মুললমান উভয় সম্প্রদায়ের মান্ষেরই হাত ছিল একথা সুস্পষ্ট ভাঁবেই 

প্রমাণ পাওয়! যায়! ত"নইলে মুসলমান ফকিরের কণ্ঠে হিন্দু দেব-দেবীর 

গান অতট। জীবস্ত ভাবে ফুটে উঠতে পারত না। 

এইবার গীতিনাট্যের কথায় আসা যাক! কাহিনীটিকে অনেকে হয়ত, 

পুববঙ্গে প্রচলিত বিখাত “কাঞ্চন মালার? গল্পের সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন ॥ 

তবে, ব্নপধন কন্তার কাহিনীতে অবাস্তবতা থাকলেও যেন বাস্তবের সঙ্গে 

অনেকটা তাল রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে__যেট। কাঞ্চনমালায় পাওয়। যায় ন1। 

কাহিনী হিসাবে কাঞ্চনমীলার কাহিনী হয়ত অনেক স্থবিন্তন্ত, কিন্তু তা 

চিরকালই বপকথাই রয়ে গেছে । 
এইবার কাব্যের দিকে এগুনো যাক । 

বারে৷ বছরের মন্ত্রীকন্তা বূপধনকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে আড়াই দিন 

বয়সের রাজকুমার রহিমের সঙ্গে । রেচারী রূপধন কি করবে এই শিশু হ্বামী 
নিয়ে। তাকে নিয়ে পালক্কে বসে ঘুম পাড়ানী স্থরে গান গাইতে গাইতে 
মনের আক্ষেপে বলতে শুরু করে ২ 

হায়রে অবুঝ পিতা মোর গুরুজন 

কী ভাবিয়া! কিব1 কৈলা, 

বুঝিয়া অবুঝ হইলা, 
প্রাণোতে বাঁচেয়। রাখি দিল। বলিদান। 

রূশধন এই গান গাইতে গাইতে রাজপুরী পরিত্যাগ করে এসে আশ্রয় 

নিয়েছে মালিনী মাসীর বাড়িতে । ভোরবেল৷ মালিনীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। 

বাগানে তার বহুদিন ধরে ফুল ফোটেনা। আক্ষেপের অস্ত নেই £_ 

পুবালি বাতাসে আই মোর 

মধুয়ার আগাল ডঢোলে, 

ফুল না দেখি উড়ি গেইচে 
কাজল ভোমরারে 

ফুল মোর ফোটেন। রে ॥ 

১৯ 
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মালিনীর কাছে নিজের দুঃখের কথ! সব বর্ণন! করে বূপধন তার হাতে 

তুলে দিল তার অন্তরের নিধি ম্বামীধনকে মানুষ করে তোলবার জন্য । কিন্ত 

তাতে তার মনের অবস্থা কিরকম হল শুশ্ুন তার নিজের মুখেই £-_ 

ও মোর সোনার পতি 

তোকে দিনু মুই অন্তরে জনারঠুহাতে । 

অফুটা শিমুলার নাও, 

হাল ধরিলে ধরেন ভাও হে) ৃ 

আজি কিবা কিবা করে আমার গাও ॥ 

পস্থের ধূলার বালারে যত 

মোর সোয়ামীর গুণ তত রে) 

আজি ঘরে থাকি হইলেন তোমর। পর | 

মালিনীর আশ্রয়ে থেকে রহিমের বয়স বাড়ে। সাত বছর বয়সের সময় 

মালিনী বূপধনকে বলে, এইবার তোমার শ্বামীকে পাঠশালায় ভর্তি করাতে 

হয়। ব্ূপধন উত্তর দিচ্ছে :-- 

পদ বন্দি বলি মাসী, আমি তোমার কাছে 

আমার ঘতেক শক্তি যত ধন আছে 

সকলি পতির বাদে, কহি শোন মন 

গুরুর হাতে দেওমা, শোন আমার বচন। 

মালিনী মাসী উত্তর দিচ্ছে : 

পতি তব গুণবান্ তাহার সমান 

এ তিন ভূবনে নাই কেহ বতমান 

ভাগ্যে দিল পদধূলি আমার ভবনে 

মালঞ্চে ফুটিল ফুল তার দরশনে । 

রহিম পাঠশালায় যায়। অতি অল্পদিনেই সমস্ত বিদ্যায় বুপত্তি লাভ করে 

উঠে। গুরুর হিংসা হয়। ভাবে তার গুরুগিরি বুঝি খস্ল। তাই রহিমকে 

যাছু মন্ত্রবলে পাঠ! করে দেবার জন্য আশ্রয় নেয় ডাকিনী মন্ত্রের £_ 

আয়রে পেত্যানি আয় শেওড়া গাছ ছাড়ি 

রহিমক্ কর পাঠ শত্রু মোর ভারী । 

আমার মস্তরে হউক রহিম ছাগল, 

মন্তর পড়িয়। তাক্ গায়ে দিনু জল। 

একদিকে এই দৃশ্ত, অপর দিকে রূপধন বাগানে বসে রয়েছে টাপা গাছ 

পা 

রে সপশশািরি 
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তলায়। উতৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে স্বামীর খবরের জন্ত । মালিনী মাসী বাগানে 
ঢুকে এসে জানায় এই ছুঃসংবাদ ;_- 

জাগে! জাগে কন্যা হে 
কন্তা, শোনে! সমাচার, 

নৌকা আজি হইল কুমীর 

কপালে তোমার কনা হে ॥ 

রূপধন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে স্বামীর খবর । মালিনী উত্তর দেয় £__ 

ফুল হয়্যা আছ কন্থা হে 

কন্ত। ফুলের মায়। ছাড়ো।, 
ছুষ্টা গুরু তোমার স্বামীক্ 

পাঠা করচে আরো কন্তা হে ॥ 

মালিনীর মুখ থেকে এই নিদারুণ সংবাদ শুনে রূপধন ব্যাকুল হয়ে পড়ল 
স্বামীর জন্ত। মালিনীকে তখনি পাঠিয়ে দ্রিল গুরুর কাছে এ পাঠাকে যত 
টাক লাগে তাই দিয়ে কিনে আনবার জন্য | 

মালিনী রহিমের উদ্দেশ্টে যাত্রা করলে রূপধন মনের দুঃখে গাইতে 

শুরু করে £-- 

ওকি হায় বিধি, মোর বিধি 

কত ছু আমার কপালে। 

যে ডালে বীধিন্থ ঘর, 

ভাঙি নিল দুষ্টা ঝড়, 
কত দুধ আমার কপালে ॥ 

ওকি হায় বিধি, মোর বিধি 

কত দুষ্ষ আমার কপালে ॥ 

পিত1 মাত হইল পর 

স্বামী লইয়! ছাড়ন্ু ঘর 

সেও হ্বামী মোর রয়ন। বাধা অঞ্চলে, 

মোর বিধি রে ॥ 

মালিনী নিয়ে এল পাঠারূপী রহিমকে । তাঠুদেখে কেদে ফেলল বূপধন। 

কাদতে কাদতেই মন্ত্র পড়ে ছন জলের ছিটে দিল পাঠার গায়ে যাতে সে আবার 

মানুষ হয়ে ওঠে ১ 
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শোন শোন দারুণ বিধি সতী যদি আমি 

ছাগল মান্য কর, সে আমার স্বামী । 

মন্ত্র পড়ি স্বামীর গায়ে এইন] দিন্ুু জল, 
ছুষ্টা গুরু, দেখ আসি আমার যাছুবল। 

রূপধনের প্রচেষ্টায় রহিম আবার মনুষ্য জনম ফিরে পেল । তার জানবার' 

ইচ্ছে হল কে তাকে আবার মানুষ করল এই খবর। মালিনী বলল, সে 

তোমার স্ত্রী, “তোমার ভাধা'। রহিম মালিনীর কথায় গিয়ে উপস্থিত্ব হল ফুল 

বাগানে । সেখানে মিলন হল রূপধনের সঙ্গে। রহিম খুসী হয়ে উগল। 

রূপধনকে আলিঙ্গন করে গান গাইতে শুর করল £-_ | 

ফুলের মাঝে থাক কন্তা চাদের মত চাও 

প।খীর মত আমার কানে 
রসের গীত গাও (হে) 

ফুলের মাঝে থাক কন্যা (হে)। 

ভোমর] হইয়। থাকবো আমি 
তোমার প্রাণে প্রাণে 

অঞ্চলে রাখেন বোল ঢাকি 

পরাণ যেখানে হে 

ফুলের মাঝে থাক কনম্া তে ॥ 

কিন্ত বিধির লিখন! এ স্থথ তাদের কপালে বেশী দিন টি'কল ন1। 
এদিকে সেই শয়তান গুরুমশাই খবর পেয়েছে যে রহিম আবার মানুষ হয়েছে। 

তাই তাকে রাত্রেই হত্যা করবার উদ্দেশ্তে এগিয়ে এল মালিনীর বাড়িতে । 

রূপধন তাই জানতে পেরে তথনি গুরুর ঘোড়াত্তবে চেপেই ক্বামীকে নিয়ে ছুটে 

চলল দেশ থেকে দেশাস্তরে । পথিমধ্যে ক্ষুধার তাড়নায় এসে আশ্রয় নিল এক 

ডাকাতের বাড়িতে । ডাকাতের তখন বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে মায়ের 

কাছ থেকে সকল সন্ধান জেনে নিয়ে পিছু ধাওয়া করল রহিম ও রূপধনের । 

বন বাদাড় দিয়ে চলতে চলতে রহিমের পেল ভীষণ তৃষ্ণা । রূপধন তাকে 

সেই বনেতে অপেক্ষা করতে বলে গেল জল আনতে | হায় হায়! ফিরে 

এসে দেখে ডাকাতের! তার স্বামীকে ছিখগ্ডিত করে কেটে রেখে চলে গেছে। 

রূপধন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল । 
যৌবনে বিধুয়। হস্থ মুইরে 

এই মোর কপালের লিখন। 



ময়নামতীর গান ২৯৩ 

ধূলাতে পড়িয়া মোর সোনার স্বামী ধন, 
দুধ যে দিলরে বিধি কে করে খণ্ডন রে 

ধূলাতে পড়িয়া! মোর স্বামী ধন ॥ 

রূপধনের কান্নায় শ্বর্গের দেবতা শঙ্কর-পাতীর দয়! হয়। তাদের কৃপায় 

রহিম প্রাণ ফিরে পায়। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ভুষ্ট গুরু আবার সেইখানে এসে 
উপস্থিত। তার জিঘাংসা প্রবৃত্তি তখনও নির্বাপত হয়নি। তাই এসেই 
মন্ত্র বলে রহিমকে পরিবতিত করল এক কবুতরে ( পায়রায় ) :__ 

আইস আইস রে ভাকিনী 
রহিমোক্ ধর, 

মন্ত্র বলে রহিমোক্ কবুতর কর ॥ 

কিন্তু রূপধনেরও মন্ত্রতন্্ কিছু যে না জান। ছিল তা নয়। উপরম্ত তার 

কাছে ছিল এক যাছু পাথর-__যার বলে সেও পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারে 

তার মৃত স্বামীর দেহে প্রাণ :-__ 

স্বামী হইচে কবুতর 

শোনরে পাথর, 

মন্ত্র দিয়া তাক্ তুমি 
কর আজি নর। 

রূপধনের কূপায় রহিম আবার মানুষ হয়ে উঠল। তারা ফিরে গেল 

রাজবাড়িতে। রাজা, রাণী, মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র ও প্রজাপুঞ্জের মনে আবার 

হ্ৃখের ব্ন্া! বয়ে গেল। “রূপধন্া কন্যা” নাটিকাও শেষ হল। 

ময়নামতীন্র গান 

রংপুর এবং দিনাজপুর জেলায় এক সময় “ময়নামতীর গান» “গোপীঠাদের 
গান” ও 'গোরক্ষনাথের গানে?র খুব প্রচলন ছিল। তা ছাড়া “মক়নামতী” 
নামে কিছু কিছু পালাগানেরও খবর পাওয়া যায়। থুলতঃ পুর্বোলিখিত সব 

কটি পালাগানেরই বিষয়বস্তু একই, তবে স্থান ভেদে বা দল বিশেষে কোনোটির 

উপর বেশী জোর দেওয়। হয়েছে এই পধস্ত। 

'গোরক্ষনাথের গান” আজকাল প্রায় অগ্রচলিতই হয়ে পড়েছে। 

“গোপী্টা্দের গান” ও “ময়নামতীর গান” এখনও কিছু কিছু শুনতে পাওয়। 

যায়। এর মধ্যে “ময়নাম্তীর গানই সমধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। 



২৯৪ বাংলার পল্লীগীতি 

“ময়নীমতীর গানে” নাথ সম্প্রদায়ের লোকের] অবশ্ঠ রাণী ময়নামতী ও 

তার গুরুভাই হাড়িফার ভিতরকার অবৈধ সংসর্গের উপর দেবত্ব আরোপ 

করে বিষয়টি মহিমান্বিত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু গোগী্টাদের গানে” 

ঠিক উল্টোটিই দেখ। যায়। তারা 'গোপীর্টাদ বা 'গোবিজ্দ্রচন্দ্রকেঃ ময়নামতী 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি বলেই বর্ণনা করেছে । ! 
সে যাই হউক, আমরা এইবার ময়নামতী পালাগানটি সম্পর্কেই খাপ; 

আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। | 

রাণী ময়নামতী ছিলেন রাজ! মাঁনিকচন্ত্রের স্ত্রী, অপরূপ বূপলাবণ্যবতী বলে 
প্রসিদ্ধাও ছিলেন। এই ময়নামতীর সঙ্গে ছিল তার গুরুভাই হাঁড়িফার 

অবৈধ প্রণয় । শোনা যায় রাণী ময়নামতী ছিলেন মহারাজের বুদ্ধকালের 

সত্রী। বুদ্ধ রাজা জীবিতকালেই স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করতেন । তাই 

তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে কিছুদিনের জন্য দেশাস্তরেও পাঠিয়েছিলেন । 

রাজার মৃত্যুর পর মগ্পনামতীই হলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা, গোপীচন্দ্র তখনও 

নাবালক । এদিকে রাণী দেখলেন পুষ্তর বড় হয়েছে, সেই হবে রাজ্যের ভাবী 

উত্তরাধিকারী, তার সামনে তাদের গুণ প্রণয় বাধ! প্রাঞ্ধ হতে পারে স্থৃতরাং 

তিনি গুরুভাই হাঁড়াফর সঙ্গে পরামর্শ করে পুন্রকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য যোগী 

হবার উপদেশ দিলেন £__ 

শোন বাপ! গোবিচন্দ্র কহিগে। তোমারে 

সকল কার্ধ থুইয়্য] বাপ যোগে দিও মন। 

যোগের কথা শুন বাপা বলিগে। তোমায় 

্হ্ধা বিষ্ট, মহেশ্বর সাক্ষী রহু তায়। 
তোমারে কহি কত ধর্মের গেয়ান 

এক্ষুনি করহ তোদ্দি সত্তর প্রয়াণ, 

বারুটী বচ্ছর থাকিবে তুদ্ষি দেশ নিরস্তর, 

ফিরিয়! আসিলে রাজ্য ভোগ করিবে বিস্তর | 

রাজপুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র তখন তরুণ যুব1।, ঘরে পরমা ্ ুন্দরী 
যুবতী স্ত্রী উদুনা। গোবিন্দচন্দ্র অনেক আপত্তি জানাল, কিন্তু রাণী 
ময়নামতীর তর্কের জালে পরাজিত হল রাজকুমার গোবিন্দচন্দ্র। সে তৈরী 

হয়ে নিল সঙ্গ্যাস গ্রহণের জন্য । খবর পেয়ে গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী এসে কান 

শুর করল লঙ্গে যাবার জন্য । গীতি নাট্যের এই অংশটি বড়ই করুণ। 

কিছুদ্েই যখন রাজকুমারকে সন্ন্যাস যাত্রার সংস্বল্প থেকে বিচ্যুত কর) 



ময়নামতীর গাল ২৯৫ 

সম্ভব হল না, তখন উছ্ুনা ব্যাকুল আবেদন জানাল তাকে সঙ্গে নিয়ে 

যাবার জন্য £-_ 

অভাগী উদ্বনারে রাজা সঙ্গে করি লহ 

দেশাপ্তরে যাব আন্গি করহ অনুগ্রহ । 

তুন্দি যুগী হব্যা রাজা আদ্দিত যুগিনী 
রান্থিয়া বিদ্যাশে যোগাউবে। অন্র-পানী | 

বসিয় থাকিয়ে। তুমি বনের ভিতরে 

আনিব ভিক্ষাত আদ্দি যাইবে] ঘরে ঘরে । 

গোপীচন্দ্রের মন আবার দোটানায় পড়ে। একেতো! নিজের ইচ্ছে নেই 

মোটেউ, তারপর এইভাবে যুবতী স্ত্রীর রোদন ধ্বনিতে মুহূর্তের জন্ত বিদ্রোহী 
তয়ে উঠে তার মন ৫ 

না শুনিবে। মায়ের কথা আদ্িত রাজার ছেইল। 

কুথাকাঁর হেন কথা যুগী হয় স্ত্রী ফেল্যা। 

কিন্তু রাণী অতিশয় চতুর1। তিনি পুনরায় আরভ্ত করলেন :-_- 

নারীর বূপে যেব' ভূলে তুম্ষার নাই সাজে, 
পুরুষ হয়া! যোগ ধর্ম যে না করে কেবা তারে পুছে? 

তুমি আমার পুত্র বাপা মোর বাক্য ধর, 

শীঘ্র করি বাপ। তুমি যাত্রা ত্বরা৷ কর। 

গোগীচন্দ্র আর কাল বিলম্ব না করে যাত্রার আয়োজন করে। সন্নযাসীর 
বেশে রাজকুমার কৌপীন মাত্র সম্বল করে পরিত্যাগ করে চলে যায় রাজপুরী । 

আর এদিকে ? রাজকুমারের স্ত্রী উদুনা, পুরনারী, প্রজাপুগ্ত তাঁদের চোখের 

জলে তার! বিদায় অভিনন্দন জানায় কুমারকে ৫ 

হায় হায় কর্যা রাণী ধূলাতে লোটায়। 

উদুনার রোদনে পাষাণ গল্য] যায় ॥ 

কান্দয়ে নগরবাসী রাজাপানে চায় 

বাল, বৃদ্ধা, যুব! কান্দে আর শিশু মায়্যা ॥ 

রাণীর ( উদনা ) কান্দনে ন্দী উথলে সাগর । 

পাইশালে কান্দে অশ্ব যতেক কুঞ্তর ॥ 

বারোট। বছর দেখতে দেখতে চলে গেল । গুরু গোরক্ষনাথের দয়ায় অনেক 

বাধা বিপতি কাটিয়ে গোগীচন্দ্র ফিরে এল রাজ্যে । অনুগত গ্রজাবুন্দ, ব্যাকুল 

পুর্বাসী সাগ্রছে বরণ করে নিল তাকে । গোশীচন্ত্র এখন আর তরুণ কিশোর 



২৯৬ বাংলার পল্লীগীতি 

নয়। বয়ঃগ্রাণ্ড তরুণ যুবা। রাণীর ন্বেচ্ছাচারীতা ও ছুর্নাতিপরায়ণতার জন্ত 

সকলেই মনে মনে অসন্ধষ্ট হয়েছিল। তাই গোপীচন্দ্র সিংহাসনে বসতে না 
বসতেই তার কানে গিয়ে পৌছল মায়ের সব জঘন্য কীত্িি কলাপের কথা। 

গোপীচন্ত্র বুঝল কী কারণে রাঁণী ময়নামতী তাকে এতদিন রাজপুরী থেকে দূরে 
সরিয়ে রেখেছিল। তাই একদিন স্পষ্ট করেই রাণী ময়নামতীকে বলতে 

শুরু করল :-_ | 

হাড়ির খাইছ গুয়! মা হাডির খাইছ পান, 

ভাব করি শিখিয়া! নিছ এ হাড়ির গেয়ান । 

হাঁড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে 

জননী একস্ত্রর করিয়া, 

আন্বার পিতাক মারছেন মা 

জোহার বিষ খোয়ায়্যা । 

কোন রূপ রাজার ছাইলাক সন্যাস পাঠায় 

হ্যাকালে হবে ঘর এটা হাড়িক নিয়! । 

গোপীচন্দ্র কিন্ত জননী বলে মাকে ক্ষমা করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ 

করলেন হাড়িফাকে । এইবার মূল গায়েন গাইতে শুরু করল £-_ 

বিধব। যে নারী পুত্র রাজরাজেশ্বর, 

দৈবগতি হাডিফা বঞ্চএ তার ঘর ॥ 

তার অত্র গুরু তারে বান্ধিয়। রাখিল, 

মাটির করিয়া ঘর তাহাদের থুইল ॥ 

হস্তী যেন বান্ধি রাখে তাহার উপর, 
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা তাহার উপর ॥ 

গোপীাদের পালাগানে অবশ্ত এই পর্যস্তই থাকে । কারণ এ পর্যন্ত 

গোগী্টাদ্দের কীতি এবং তার গুণপনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নাথপন্থীগণ রাণী ময়নামতী ও গুরুভাই হাঁড়িফার 

ংসর্গকে দেবত্বের প্রলেপ লাগিয়ে মহিমান্বিত করবার চেষ্টা পেয়েছে । তাই 
তার] পালাটিকে অন্তভাবে সাজায় । তার! প্রমাণ করতে চায়, রাণী ময়নামতী 

হলেন স্বর্গের দেবী। গুরুভাই হাড়িফাও দ্বর্গের দেবতা, মর জগতে লীলা 
কীর্তন করতেই এসেছেন। তাই তার পুর্ব ঘটনাটি পুর্বোল্িথিত মতো 

করলেও দেখাতে চেষ্টা করে হাড়িফ] ও ময়নামতী এ কারাগার থেকে উদ্ধার 

পায় এবং জগতে তাদের মাহাত্ম্য গ্রচার করে। 



গোগীঠাদের পালা ২৯৭ 

নাথপন্থীরাও সেই অনুসারে পালাগানের উপসংহার করে £__ 
যে শুনিবে ময়নামতীর কখা 

রাহু কেতু ছাড়্যা পালায় 

ছাড়্যা পালায় শনি ॥ 

গগাপীর্টাদেত্র পাল। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ময়নামতী পালাগান এবং গোগীটাদ্দের গান কিংবা 
মানিকাদের গানের বিষয় বস্ত এক। গোগীটাদের গানের অন্তবূপ গানও 

দিনাজপুরের নাথসম্প্রদায়ের ভিতর কিছু কিছু শোনা যায়। এর প্রথমেই 

দেখান হয়েছে রাজা মাণিকচন্দ্রের রাজত্বে প্রজার কেমন স্থখে শাস্তিতে 

বাস করত :-_ 

কারো পুকুরির জল কাহো না খায়, 

ধিনে বান্দী না পিন্দে পাটের পাছরা, 

একতন তেকতন করি য়াত্র যায়, 

তারও দুয়ারত ঘোড়া 

সোনার ভেট] দিয়ে রাইয়ে 

তর ছাওয়ালে খেলায়, 

হেন দুঃখিত কাঙাল নাই 

যে ধরিয়] পালায়! 

এর পরবর্ত দৃশ্তে দেখা যাচ্ছে দেশের বরাতে এত স্থখ বেশী দিন স্থায়ী 
হলনা । দেশে অজন্মা, দুঃভিক্ষ দেখা দ্রিল £__ 

নাঙল বেচায়, জোয়াল বেচায় আরো বেচায় ফাল, 

খাজনার তাপেতে বেচায় ছুধের ছাওয়াল। 

রাজ। মানিকচন্দ্র প্রজাদের অভাব অভিযোগ দুঃখ কষ্ট দূর করবার থা সাধ্য 

চেষ্টা করলেন। শেষে এক সময় তারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হল £__ 
পথম দিবসে রাজার এ জরি করিল, 

দেরজা দিবসে রাজ। কাহিল পড়িল । 

এই সমন্ব রাজ রাণী ময়নামতীর কাছ থেকে অভিজ্ঞান মন্ত্র শিখবার 

চেষ্টা করলেন $__ 

আজি তিরির স্ত্রীর গিয়ান যদি নাও শিখিয়া, 
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কেমনে করি তোক্ ভক্তি করিয়া 

গুরু মাও করিয়]। 

রাণী ময়নামতী গুরু হাড়িসিক্গার কাছ থেকে এই অভিজ্ঞান মন্ত্র শিখে 

ছিলেন। স্বামীর পীড়াপীভিতে বাণী ময়নামতী £__ 

চাইরট1 মোমের বাতি দিলে ধরাইয়া, 

দিনে রাতি ফোড মন্দিরে রাখে জালাইয়া। | 

কিন্ত রাজার আসন্ন সমম্ন উপস্থিত। মহারাজা তৃষ্ণ রোগে আক্রান্ত 

হলেন £_. 

মরণ তিষা1 বাণ রাজার বুকত মারিলেন ছুরি, 

জল জল বলি রাজ! উঠিল কাতারি। ৰ 

তৃষ্ণায় ছাঁতি ফেটে যাচ্ছে মভারাজ মানিকচন্দ্রেরে। তিনি পাটরাণী 

ময়নামতীকে আদেশ করলেন জল আনবার জন্যে । রাণী জানেন তিনি যদি 

রাজার এই আসন্ন কালে এই ক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকেন, তা! হলে মৃতাদূত 

অবশ্যই এখানে এসে রাজার প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে । কাজেই তিনি জল 

আনতে যেতে না চেয়ে অজুহাত দিলেন £- 

একশো রাণী আছে তোমার মহালের ভিতর, 

তার হাতে জল খাও রাজ রাজেশ্বর। 

মহারাজ সেকথায় কর্ণপাত ন1 করে উত্তর দিলেন £_- 

একশো! রাণীর হাতের জল আই্টানী গোদ্ধায়, 

তোমার হাতে জল খাইলে বহু ভাগা হয়। 

একথ]। বলাই বাহুল্য রাজ রাণী ময়নামতীর চরিত্র সম্পর্কে, সন্দিহান 

ছিলেন । কিন্তু নাথপন্থীর1 সেই দ্বিকট] পাশ কাটিয়ে গেছেন। এর পরেই 
শস্্েখা যায় রাণী রাজার জন্যে স্বর্ণের ঝারি হাতে জল আনতে চলে গেলেন 

নেহাৎই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আর এদিকে রাজার শিয়রে এসে উপস্থিত 

হল মৃত্যুদূত :- 

আকাশ নডে, পাতাল নড়ে পাশা পাশি, 

সপ্ত হাজার আসন নডেনি নড়ে কপালখানি। 

ভাড়ুয়! যম রাজার বগল ভিড়িয় 

রাজার জিভ বান্দি নিলেন নেংটিত করিয়া, 

পাছে পাছে বায় ময়না! যমকে খেদাইয়া। 

মহারাজ গত হয়েছেন। রাণী ময়নামতী নাবালক গোগী্টাদ 



গোগীর্টাদের পাল। ২৯৯ 

( গোবিন্দচন্দ্র ) কে সিংহাসনে বসিয়ে তার হয়ে রাজত্ব চালাতে লাগলেন । 

গোপীচন্দ্র ষোল বছর বয়সে প৷ দ্রিতেই পরমাস্ুন্দরী রাজকন্যা অদুনার সঙ্গে 

বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। গোপীচন্দ্র বিয়ে করল অছুনাকে কিন্ত সেই সঙ্গে 

লাভ করল তার বোন পছুনাকে ফাউ হিসেবে ( মতাস্তরে পছুন। হল অছুনার 

দূর সম্পর্কীয় বোন )। বিয়েতে খুবই ধৃম্ধাম্ হল ৫. 

অদুনাক দিয়া বিয়া পছুনাকে দিল দোনে 

তিন শত দাসী দিল ব্যবহার কারণে। 

কিন্তু গোপীচাদ বেশীদিন স্থুখে কাল কাটাতে পারলেন না। রাণী 

ময়নামতী কৌশলে তাকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম পালন করতে 

অনুপ্রেরণা যোগাতে লাগলেন। বললেন-_এই দ্বাদশ বৎসর গোপগীচন্দ্রের 

পক্ষে ভয়ানক খারাপ সময়। ছুই গ্রহের প্রকোপ খুবই বেশী, তবে এই দোষ 

খগ্ডাবার একমাত্র উপায় হল সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন । 

গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস যাত্রার প্রাক্কালে অদুন| পছুনার সঙ্গে দেখা করতে এলে 

অছুনা বলছে £-_ 

যখন আছিল।ম রাজা বাপ মায়ের ঘরে, 

তখন কেনে ধর্মী রাজ] নাই যান সন্যাস লইয়ে। 

অছুন1 পছুনার কথায় গোপীচন্দ্রের মন দ্রবীভূত হয়। সে এসে মার কাছে 

বলে, সন্ন্যাস যাত্রা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বলে সন্ন্যাস ধর্ম করে কিহবে? 

এই দেহ আর এই মনইতো। সব, এখানেই সব পাওয়া যাবে :-_ 

হিদ্দে গয়! হিদ্দে গঙগ! হিদ্দে বারানসী, 

মুখে হইল জপ তপ মন্তকে তুলসী । 

মনে রান্ধে তপে পরসে আত্মএ বসি খায়, 

জিতারূপে শুইয়্যা থাকে মহত নিদ্রা ষায়। 

যখন আছিলাম আমি জননীর উদরে, 

আমার পিতাক মারছেন মা জ্বোহাঁর বিষ খোয়াইয়ে। 

রাণী ময়নামতী বলছেন-_-বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে তিনি কিআর 

তার একমাত্র পুত্রকে সন্ন্যাসে পাঠান । সন্তানের জন্ত মায়ের যেকি মমতা 

যার কোনো সন্তান হয়নি সেকি করে বুঝবে £- 

মাছ চিনে গহীন গাঙবে পাঙ্খায় চিনে ভাল, 

সে জানে ছাওয়ার আদর যার বুকে আছে শাল। 

গোপীচন্ত্র উত্তর দিচ্ছে--সবই বুঝলাম, আমাকে সন্গ্যাপী করার. অর্থই 
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হল তুমি তোমার ওই গুরুভাই হাড়িফার সঙ্গে এই সময়ে অবৈধ প্রেমলীলা 
চালাবে £__ 

হাডির খাইছ গুয়া মা হাড়ির খাই'ছ পান, 

ভাব করিয়া শিখিয়া| নিছ হাড়ির গেয়ান । 

হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে একন্ত্র করিয়া, 

শ্যায কালে হবে ঘর 

এটা হাড়িক নিয়া । 

রাণী ময়নামতী গোপীর্টাদের ওই কটুক্তিতে কান দিলেন না । বললৈন_ 

সস্তানের মঙ্গলের জন্ঠ জননীর যে ব্যাকুলতা সন্তান তা জানবে কোথা থেকে £__ 

আগে ঢাল! ভিজে মায়ের গুয়ে আর মুতে, 

পাছ ঢালা ভিজে মায়ের মাঘ মাসের শীতে | 

গৌপীচন্দ্রের সাধ্য কি যে সে রাণী মম্বনামতীর সঙ্গে যুক্তিতর্কে পেরে 
উঠবে? তাই গোগীটাদ্কে একটু গরম হতে দেখেই বলে চলেছেন £__ 

রাজ। না হয়্যা আপন! ফোটাল না হয়] মিত, 

ঘরের তিনি আপন ন! হর যার জন্তে চিত। 

এখন না বুঝিবু বাছ] বুঝিবু পরিণামে 

শুকার ডুবিবে নৌক তোর মনের ভরমে। 

! 

ৃ 

গোপীাদ সন্ত্যাস ধর্ম অবলম্বন করে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে 

বেড়াতে এক সময় বন্দী হল হীরা নটার জালে । হীর] তাকে প্রলুব্ধ করল 

তার রূপ দ্িয়ে। কিন্ত গোপীর্টাদকে রক্ষা করল তার গুর গোরক্ষনাথের 

উপদেশ £__ 

ফুল গুটিক গুটিক দেখিয়? বাছ! ফুল ন1 পাড়ি, 

পরার বৌ-মান্ুুষ দেখিয়া 

মাও ডাক ভাকিব। 

তাই সে হীর] নটার আহ্বানের উত্তরে বলতে শুরু করে £__ 

কি তুগ্জি নেহালাইস নটা তোর পাণ্রায় পাঞ্জায় চুল, 

ছুই তন দেখউ যেন আর ধুতরার ফুল । 

শুধু তাই নয়, উপরস্ত বেশ গর্বের সঙ্গেই উত্তর দেয় £-- 

মোর বান্দীর রূপ নাই 

তোর কপালের মাঝে । 



গোপীটাদের কথায় স্বভাবতঃই হীর! নটার ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেও 
গ্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে £_ 

সোনার খরম হীর। নটী পাওতে নাগা, 
রাজাবক্ষে গাও ধো এছে দৌন। দোন]। 

যাই হউক গোপীর্টাদ তো! কোনো মতে একদিন উদ্ধার পেল হীরা ন্টীর 

হাত থেকে, পুনরায় শুরু হল তার সন্যাস জীবন। এইবার বারে! বছর শেষে 

সন্ন্যাসীর বেশে এসে হাজির হল নিজের রাজপুরীর সিংহ দরঙ্ঞায়। প্রায় 
কেউই চিনতে পারল না তাকে। কিন্তু চিনে ফেলল গোগীর্টাদের ছুই 

প্লীতে। মিলন হল স্বামী-স্ত্রীর । খবর রটে গেল রাজ্যময়, রাজ রাজত্বে 
ফিরে এসেছেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা খুশীতে ভগমগ করে উঠল। 

আনন্দোৎ্সব চলল রাজ্যের সবাত্র £-_ 

চেঙ্গের। কালের হাসি রাখনে না ধায়, 

নাকে মুখে ফাকরা খায় দিলেক পরিচয় । 

গোপীাদ পালাগানের এখানেই ইতি, কিন্তু ময়নামতীর পালাগানে এর 

পরও বহু ঘটন] রয়েছে । যথা__-গোপী্টাদের রাজ্যভার গ্রহণ, সিংহাসনে 

আরোহণের পর মাতা ময়নামতী এবং তার গুরুভাই হাড়িফাকে শাস্তি প্রদান 

ইত্যাদি। এসম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 

মানভূমের পালাগান 

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের পালাগানগুলির সঙ্গে মানভূমের পালাগানের 

কিছু কিছু. ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তাই এ অঞ্চলের যাবতীয় 

পালাগানগুলির পৃথক ভাবে আলোচনার জন্যই প্রচলিত পালাগানগুলি একত্রে 

আলোচনা করা গেল। এর থেকে অন্যান্ত অঞ্চলের পালাগানের সঙ্গে 

পার্থক্যটুকু ধর! পড়বে । 

মানভূমের পালাগানের বৈশিষ্ট্যই হল এগুলির প্রায় সবই লোক-কবিদের 
রচনা । সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করেই 

এরা পালাগান রচনা করে এবং তা গায় তাঁদেরই নিজেদের আসরের মাঝে। 

ত1 ছাড়া আর একট! বড় বৈশিষ্ট্য হল এখানে কাহিনীর অংশ গৌণ-_ 
প্রাধান্য লাভ করেছে এদের নিজেদের সজনী শক্তির। তাই দেখা যায় 
এদের পালাগানের আরস্ভের গৌরচন্দ্রিক বা গ্রস্তাবনাগুলি অতি দীর্ঘ। 



১১৩ ংলার পল্লীগীতি 

এবং এর ভিতরই সত্যিকারের এদের কবিত্ব শক্তি ধর! পড়েছে । এসব 

গানের রচয়িতারা সমাজের অতি সাধারণ স্তরের মানুষ। অতি সামান্তই 
তাদের বি্যালয়লন্ধ শিক্ষা । কিন্তু দেখুন কী অপুব তাদের রসবোধ আর 
শান্তরজ্ঞান। পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন এদ্দের রচনায় 
অহ্রপ্রাস ও স্বরসঙ্গাতি। 

এদের পালাগান আরম্ভ হয় সাধারণতঃ গণেশ বন্দন1 দিয়ে £_ 

নমঃ গণেশ চরণ হে 

কর মম কামনা পুরণ হে 
নমঃ গণেশ চরণ ॥ 

সব দেব অগ্রে পুজ্য বক্ষ সনাতন হে 

আগমে নিগমে তত্ব নহে নিরূপণ হে 

নমঃ গণেশ চরণ হে ॥ 

বিনায়ক বিশ্পরাজ বিস্ব বিনাশন হে 

হের হে লঙ্বোদর দৈমাতুর জন হে 

নমঃ গণেশ চরণ হে ॥ 

এক দন্ত স্থল তন্ন দেব গজানন হে 

সিন্দুর বরণ কিবা ইন্দুর বাহন হে, 

সিদ্ধি বুদ্ধিদাত। দেব নিত্য নিরঞ্জন হে 
বাঞ্ছ! পুর্ণ কর হর-পার্বতী নন্দন হে ॥ 

আমাদের শাস্ত্রে আছে, সকল কাজে সিদ্ধিদাতা গণেশেরই পুজ। 

করতে হয় সর্বাগ্রে । মানভূমের লোক-কবির এদিকে বেশ হুশিয়ার । তাই 

গণেশ বন্দনা দিয়ে পাল| শুরু করবার পরই তার] বন্দনা গাইতে থাকে দেবী 

সরস্বতীর £-_ 

সারদ। বরদ] বাণী, ছবি শশধর জিনি 

মুখর! স্থথর] নামে খ্যাতি । 

ত্রি-লোক বাঞ্ছিত পদ, পদতলে কোকনদ 

তাহাতে নৃপুর করে জ্যোতি ॥ 

স্তন যুগে রত্বহার, শ্বেত বসন কি বাহার 

বিমল1 বিমল রূপ অতি 

কুগুল কর্ণ যুগলে, গলে গজমোতি দোলে 

শিরে শ্থেত.কিরীটী বিভাতি। 



মানভূমের পালাগান ৩০৩ 

এরপর আসে নারাম্নণ বন্দনা । এই নারায়ণ বন্দনার ভিতর একটা মস্ত 

বড় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবেন, কেউ কেউ একে বলেছেন “অক্ষর বন্দন1,। একবার 

ভাবুন কতখানি কবিত্বশক্তির অধিকারী হলে এক নারায়ণকে “ক” থেকে 

পধায়ক্রমে “ক্ষ” পর্যন্ত অক্ষর ধরে বর্ণন| কর] সম্ভব £__ 

ক" এ কৃষ্ণ কাছ মূন, থ' এ খগেজ্জ বাহন 

গ” এ গিরিপতি শিবের নন্দন 

নামের কি জানি বর্ণন। 

ঘ” এ ঘন শ্যাম হরি, উ' এ উয়। কেদে মরি 

চ” এ চিদানন্দ ময় 

ছ; এ ছল বিনাশন ॥ 

জ' এ জগন্নাথ প্রভূ, ঝ” এ ঝুলনে ঝুলেন বিভূ 
জগতে হহার বলে 

জগৎ জীবন ॥ 

ট” এ টংকারিয়ে বধু, উদ্ধারিলেন রক্ষ তুন্ু 

ঠ” এ ঠগাকার মজাইলে গোপীগণ। 

ড” এ ডাগর উদর তব, ঢ” এ ঢামালী স্বভাব বিভু 

ন' এ আনন্দময় 

আনন্দে মগন ॥ হত্যাদ্দি। 

আসর বন্ধন বা সভ। বন্দন। পধন্ত সভায় সাজগোজ পরে কোনো লোকের 

আবির্ভাব ঘটবার কোনে! কারণ নেই । অর্ধিকারী (মূল গায়েন ) এবং তার 
সঙ্গী দোহার বুন্দই এই সব গান গেয়ে থাকে । 

এরপর হয় “কনমার্ট” বাজনা । এ কনসার্ট কিন্ত বিলিতি বাছ্যঘন্ত্রের বাজন। 

নয়। ঢোলক (ঢোল নয়.কিস্ত), খোল কিংবা মৃদঙ্গ, রসমন্দির। প্রভৃতি সহযোগে 

হট এক প্রকার বাজনা । তারপর আরম্ভ হয় সত্যিকারের পালাগান । 

মানভূমের পাল। গানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণ যাত্রা ও রামধাত্রা এবং 

পূর্ববঙ্গের কৃষ্ণলীল। ও রামলীলার প্রচুর সাদৃশ্ত দেখা যায়। এখানেও 

কিশোর বালকরাই পালার নায়ক-নায়িকা সেজে অভিনয় করে । পুরুষই নারীর 

সাজ-অলঙ্কার পরিধান করে, মাথায় দেয় পরচুল।। নিঞ্জেদের ক্ষমতা ও 

শিক্ষান্থুসারে আোতৃবুন্দ ও দর্শক মণ্ডলীর মনোরগন করবার চেষ্টা করে। 

লোক-কবি রামচরণ রচিত “অজ্ঞাত পাড়া” নামে যে পালা-গানটির 



৩০৪ বাংলার পলীগীতি 

প্রচলন আছে, সেটি পাগুব্গণের অজ্ঞাতবাসের সময়কার একট চিত্র 

কিছুট। গান, কিছুট1 কথার মাধ্যমে পরিবেশন করবার চেষ্টা হয়েছে অভি 
হন্দরভাবে। 

পাগুবগণ তাদের বনবাসের সময় অতিবাহিত করে এইবার তৈরী 

হচ্ছেন অজ্ঞাতবাসের জন্য । তারা ঠিক করলেন সকলে মিলে গিয়ে উঠবেন 
বিরাট রাজের আশ্রয়ে । কিন্ত অনুগ্রহ প্রাথীরূপে তো আর থাক। চলে না। 

তাই ঠিক হল সকলেই একট না একট| কিছু কাজখুঁজে নেবেন রাজসরিকারে । 
যুধিষ্টির হবেন বিরাট রাজের সভাসদ, মধ্যম পাগুব ভীম হবেন রাজবাড়ীর 
স্ুপকার। অভু্ন বৃহন্নল| নাম নিয়ে ক্লীববেশে রাজ অস্তঃপুরে নৃত্যগীত 
শিক্ষকের পদ গ্রহণ করবেন। নকুল ও সহদেবও যথাক্রমে অশ্বপালক এবং 

গোপালকের কাজ নেবেন। আর দ্রৌপদী? তিনি হবেন রাণী সুদেষ্ার 
সহচরী। 

সবাই তৈরী হয়ে রওনা হলেন বিরাট রাজপুরীর দিকে । এই সময় 
তারা (লোক-কবির দল ) মধ্যম পাগুব ভীমের চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে, 

তাতে ,একদিকে যেমনি মেলে তাদের রসজ্ঞানের পরিচয়, অপর দিকে তাদের 

কবিত্ব শক্তির £__ 

হাতে চাটু পাকে পটু যেন মত্ত করিবর, 

বুকোদর চলেন বিরাট নগর । 

বর্ণ শ্রেষ্ঠ গিরি শ্রেষ্ঠ যেন হিম ধরাধর, 

বুকোদর চলেন বিরাট নগর। 

বাল্য রবি তুল্য হবি যেন উদ্দিল উদয়সর (পর), 

বুকোদর চলেন বিরাট নগর। 

ভুজ দণ্ড গজ শুগড দোলে অতি মনোহর, 

বুকোদর চলেন বিরাট নগগ ॥ 

এবার আর মূল গায়েন নয়, স্বয়ং অভিনেতারাই কথ বলতে শুরু করেছে 

শুনুন । বিরাট রাজপুগীতে এসে ভ্রৌপদী গেলেন অস্তঃপুরে রাণী সুদেষ্ণার 

কাছে। তিনি ভ্রৌপদীকে দ্রেখেতো। একেবারে বিশ্মিত। ও মুগ্ধা। মনের ভাব 

আর চাপতে না পেরে বলেই ফেললেন £- 

মরি মরি কী রূপের মাধুরী 
অতি স্থদীর্ঘ চুল, নাসা যেন তিল ফুল 

ওষ্ঠ বিশ্বু ক কম্পু তোর বলিহারী॥ 
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ললাট ললিত অতি, দশন মুকুতা পাতি 

স্থপ্রি যুগ যেমন কুগুলিত হরি । 

কুচ কুম্ত মনোহর, কিন্বা সুন্দর 

কোটি হেন লাজ বনে গেল কিশোরী ॥ 

মুখ পদ্ম, কর পল্স, নেজ পল্ম পাদ পদ্ম 

পদ্ম মকরন্দে মত্ত ভ্রমর] ভ্রমরি | 

মন্থর রব গামিনী, ভাষা কলক জিনি 

রাম্চরণে বলে আইলে কপা করি। 

মরি মরি কী রূপের মাধুরী !! 

এ অঞ্চলে “গয়। পাল্লা” নামে যে পালাগানটি প্রচলিত আছে সেখানেও 

দেখুন শ্রীরামচন্দ্র মিথিলায় এসেছেন বিশ্বামিন্ত মুনির সঙ্গে হরধনু ভঙ্গ করবার 
জন্য, তখন রাজপুরীর অলিন্দ থেকে জনক ছুহিতা৷ সীতা দেবী তাকে দেখে 

মুগ্ধ হয়ে এক সখীর কাছে কী ভাবে রূপ বর্ণনা করেছেন শ্রীরামচন্দ্রের -- 

ব্রণ নীল নীরজ, রাম রূপে মজ ভাই রে 

(বার) জিনি শত কাম, রূপের স্থৃঠাম 

অবতীর্ণ এ ধরায় রে। 

নাভি স্থগভীর, লল্লাট প্রপর 

ভুরু ভূজঙে ভুলায় রে। 

পুর্ণ শশী আসি, শ্রীমুখে বসি 

দ্ামিনী দমকায়রে ॥ 
স্থচারু কুণ্ডল, শ্রবণ কুগ্ডল 

লোচন ঝলসায়রে। 

দ্রশনের ছ্যতি, মুক্তার পাতি 
মু হালি দেখায় রে ॥ 

মানভূমের পালাগান সম্পর্কে বলতে বসে গানের বাণী ছাড়াও এর স্থরগত 

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বল? প্রয়োজন । বলতে গেলে অধিকাংশ পালাগানের স্থরেই 

ঝুমুরের স্থরই বিদ্যমান । তাই ঝুমুর গায়কেরাই বেশীর ভাগ এর অভিনেত]। 

ঝুমুর গানের মূল উৎস যে মানভূম একথা আমর পুর্বেই উল্লেখ করেছি। 
কাজেই এ অঞ্চলের অধিকাংশ গানেই যে ঝুমুর গানের ছোয়াচ থাকবে এ আর 

একটা বেশী কথা কী? 
আমর] এ অঞ্চলের পালাগান বিষয়ে বলতে বসে প্রথমেই দেখিয়েছি এর। 
২৪ 
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সভা আরম করে গনেশ বন্দনা দিয়ে । তারপর সরম্বতী বন্দনা এবং পরে 

নারায়ণ বন্দন। বা! অক্ষর বন্দনা । পুরুলিয়ার কোনো! কোনো দলে এই সঙ্গে শিব 
বন্দনাও জুড়ে দেয়। অবশ্য এইরূপ শিব বন্দনা পৃথক ভাবেই কোন শৈব 
অনুষ্ঠানেও শুনতে পাওয়া যায় £-_ 

কে যোগী বুষ বাহনে, 

অর্ধেন্দু ভালে শোভন 

ঢুলু ঢুলু ভ্রিনয়ন 

উদ্ধ নেত্রে হুতাশন অহি শিশু শ্রবণে 

কে ষোগী বুষ বাহনে ॥ 

বামাঙে গিরিক্দ্র সুতা, তারুন্য লাবণ্য যথা 

প্রেমানন্দে ভব পিতা, রাখবি মা বাম চরণে ॥ 

পূর্ববঙ্গের পালাগান 
পূর্ববঙ্গের পালাগানগুলিকে প্রধানতঃ ছুভাগে ভাগ করা যায়-_কুষ্ণ বিষয়ক ও 

রাম বিষয়ক । এর ভিতর আবার প্রত্োেকটির কিছু কিছু পৃথক ভাগও লক্ষ্য 

করা যায়। 

কৃষ্ণ বিষয়ক পালাগানগুলি (ক) রুষ্ণচলীল] ও (খ) কৃষ্ণযাত্রায় বিভক্ত । 

পক্ষান্তরে রাম বিষয়ক পালাগানগুলি (ক) রামলীল। (খ) রাম যাত্রা ও (গ) 

রামায়লী পালাগান । আমর] সংক্ষেপে পৃথকভাবে এ সম্পর্কে আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হচ্ছি। 

কুষ্ণ বিষয়ক 
পূর্ববঙ্গের কষ্ণলীল! আর পশ্চিমবঙ্গের কুঁষণযাত্রা প্রায় একই বলা চলে, তবে 
পার্থক্যের মধ্যে কষ্ণযাত্রার গান এবং কথা সবই সাধু ভাষায় রাঁচত, পক্ষান্তরে 

রুঞ্চলীলার সমস্ত গানই লোক-কবিদের নিজেদের ভাষায় রচিত । নাম থেকেই 

বোঝা যাবে কৃষ্ণযাত্রা স্বভাবতঃই যাত্র! ঘেষা অর্থাৎ এর পালা রচয়িতাগণ 

একেবারে নিরক্ষর নন-_সে কারণে একে খাঁটি লোকসংগীত বলার পথে বাধা 

অনেক । কিন্তু কষ্ণলীলার পালাগান রচয়িতাগণ এককথায় সবাই নিরক্ষর । 

চাষী-বানী মান্য কেউ কাজ করে ক্ষেতে, কেউ বা জনমজুর | দিনের শেষে 
নিজেরাই বসে মহল] দেয় তাদের নাটকের । আমরা পাশাপাশি কুষ্ণলীল। 

ও কৃষ্ণধাতাকে রেখে দেখাবার চেষ্টা করব কোনটি শ্রেষ্ঠতর । 

কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণযাত্্রাকে মোটামুটিভাবে (১) নৌক] বিলাস, (২) মান ভঞ্জন 
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(৩) কলঙ্ক ভঞ্চন, (৪) স্থবল মিলন, €৫) নিমাই ন্ন্যাস এবং ৬) কংস বধ পালায় 

ভাগ করা চলে। | 

রাধাকৃষ্জের প্রেমলীল! সর্বজন বিদ্িত। একদিন ্রুকুষ্চ চলেছেন রাধার 

কুঞ্জে, পথিমধ্যে ধৃত হলেন চন্দ্রাবলী কর্তৃক। কাজেই সে রাত্রে আর শ্রীকৃষ্ণের 

শ্রীরাধার সঙ্গে মিলন সম্ভব হলন1। ভোর বেল] যখন রাধার কুপ্তদ্বারে উপস্থিত, 

গিয়ে দেখেন শ্রীরাধা মান করে বসে আছেন। কাজেই তখন শ্রীকঞ্চকে মান 

ভাঙ্গবার চেষ্টা পেতে হয় £__ 

একদিন শ্তামসখী রাই কমলিনী, এমনি শোকে উন্মা্িনী 
বধুর শোকে পড়িল ধরায়। 

তখন আসিয়া! সকল নারী, সচ্য ঘর সহচরী 

ক্যান সথী ধূলাতে লোটাও ॥ 
সথী বন্ধুর জাল] সয়না প্রাণে, গৃহ ধর্ম নাহি মনে 

বন্ধুর জন্য বিষাদে মগন। 

বন্ধুর জন্ত দিবা নিশি, গলে দিয়! প্রেম ফাসী 

দ্যাখ সথী নিকটে মরণ ॥ 

বন্ধুর জাল] সয় ন! প্রাণে, গৃহ ধর্ম নাহি মনে 

বন্ধুর জন্য কাদি অনিবার। 

আমার জ্বলে প্রাণ দ্রিবানিশি, গলায় দিয়! প্রেম ফাঁসী 

নাহি সথী দুঃখের পারাপার ॥ 

আমি কুলের কুল ছাড়া, প্রেম করিয়ে ঘটল জ্বালা 
এই জ্বাল! ক্যামন করে সই। 

সথী বন্ধু যদি আমার হত, তবে কি আমায় ছেড়ে যেত 

মিছে বন্ধু আমায় পাগল করে তাই ॥ 

সখী বনের আগুন সবে গ্যাখে, মনের আগুন কেউ না গ্যাখে, 
বন্ধুর প্রেমাগুনে মরি আমি পড়িয়া । 

আমি যখন যাইও জলে, কুকিল ডাকে ভালে ভালে] 

আমার মনের কথা লয় সব কাড়িয়। ॥ 

যখন সখী কলসী কাখে, চলি আমি যবুনার ঘাটে 

কলমী আমার ভরে অশ্রজলে । 

সখী বন্ধু যদি আমার হত, অবশ্ঠই সে দেখা দিত 

আর আসিবে কি আমি মইলে ॥ 
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কিন্তু এতো! হল শ্রীরাধিকার অন্তরের কথ1। বাইরে তিনি বসে রইলেন 

মুখ গভীর করে, অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে । যেন “কাল বদন আর হেরব ন। গো” । 
শ্ররুষ্ণ তখন আর কি করেন, বাধ্য হয়েই শেষ প্রচেষ্টা শ্রীরাধিকার পদযুগল 

আকর্ষণ করে ৰসলেন। কিন্তু তাতেও যখন কোনো ফল হল না, তখন 

নিতান্তই ব্যথিত হয়ে বলতে লাগলেন £ 

তবে আমি যাই, যাই গো রাধে 

আর ত দেখা হবে না গো। 

যাই চলে জন্মেরই মতন 
তবে আমি যাই গো যাই । 

তোমার সাথে আমার সাথে 

দেখার কথ লেখা নাই ॥ 

আর ত দেখা হবে না গো, 

দেখে নেও জন্মেরই মতন ॥ 

দেশপ্রচলিত বিশ্বাস চৈতন্তদেব হলেন শ্রীকৃষ্ণের আরেক রূপ। শ্রীকষ্জের বাল্য 

লীলার সঙ্গে চৈতন্তদেবের বাল্যলীলার অদ্ভূত সাদৃশ্ঠ। বাল্যকালের নাম 
তার নিমাই । সব বিষয়েই সে ওস্তাদ । যেমনি লেখাপড়ায় তেমনি ছুষ্টমিতে। 
তার অত্যাচারে দেশের লোক অস্থির | মাতা শচীমাতাকে যে দিনে কতবার 

তার এই ছেলের জন্ত লোকের কথা শুনতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। দেখতে 

দেখতে নিমাইয়েরও বয়স বাড়ে-সেও উপনীত হয় যৌবনে । শচীমাত 

আর পাচজনের মতো ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন বূপসী মেয়ে বিষুপ্রিয়ার 

সঙ্গে। ভাবলেন ছেলে সংসারী হবে। কিন্তু নিমাইয়ের বয়স বাড়বার সঙ্গে 

সঙ্গেই সেস্থির করল সন্ন্যাসে যাবে । অথচ একদিকে ছুংখিনী জননী, অপর 

দিকে যুবতী-স্ত্রী এদের ফেলেও যেতে পারে না। এমন এক নাটকীয় 

মুহুর্তে আমাদের পলীকবি বিবেকের মারফৎ সমন্ত ঘটনাটা শ্রোতা ও দর্শক 

জনের কাছে উম্মুক্ত করে দিল £__ 

এক দিনেতে নিমাই চার্দ, বলে শচী 
শুন মাগো আমারি বচন। 

মাগে। আমি যাব সন্ন্যাসেতে, 

বিদায় চ্যাও গো ভাল চিত্তে 

আমার মনে এই আছে আকিঞ্চন ॥ 
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তখন ইহা। শুনি শচীরাণী, হইলেন যেন পাগলিনী 
ত্বাচল দিয়ে মুছে ছু নয়ন। 

বাছা! তোমারে বিদায় দিয়া, ক্যামনে ধরিব হিয়া 
তুইরে আমার জীবনেরই জীবন ॥ 

(ওগো) একদ্রিনেতে রজনীতে, নিমাই চলে সন্ন্যাসেতে 

খুলিল সব অঙের আভরণ। 

তখন রাখিয়া সব বসনগুলি, মাথায় বেঁধে নামাবলী 
মনের সুখে করিল গমন ॥ " 

(ওগে) নিমাই যখন বাহির হল, বিফ্ুপ্রিয়া ঘুমে ছিল, 

উঠে প্রিয়ে করে হাহাকার । 

প্রিয়ে শিরে হানে করাঘাত, কোথা গেল প্রাণনাথ, 

সোনার শদে করে অন্ধকার ॥ 

(ওলো) তোরে আমায় অনাখিনী, ছেডে গেছে বনমালী 

মম ভাগো এই ছিল বিধাতা । 

শিরে হানে করাঘাত, কোথা গেল প্রাণনাথ 

শচীমাত বুঝায় কত কথ] ॥ 
তখন বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা, কাদিয়ে ভাঙগয়ে মাথা 

ক্ষণে ক্ষণে মৃচ্ছাগত হয়। 

ডাকে রাণী নিমাই নিমাই, প্রতিধ্বনি করে নাই নাই 
ইহা শুনে পড়িল ধরায় ॥ 

বিবেকের গানের পরই দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের সাক্ষাৎ্চ। 

শতিনাট্যের এই জায়গাই বোধ হয় চরম মুহৃত। বড়ই করুণ। বিষ্ণাপ্রয়া- 

সহ নিমাই ঘুমিয়ে আছে পালক্কের উপর । এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় 
নিমাইয়ের। কিসের অজ্ঞাত ভাকে যুবতী স্ত্রী, আবাল্যের বাসভৃমি 

পরিত্যাগ করে নিমাই বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে । কিন্তু সব কিছু ছেড়ে 

যাবার পুর্ব মুহূর্তে যে মানসিক ছন্দের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাকে, পল্লী কৰি 

অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছে সেই জায়গাটা। 

নিমাই সব কিছু ছেড়ে একবার বাইরে যাবার জন্য দরজ। পর্যস্ত এগিয়ে 

যাচ্ছে, পুনরায় ফিরে আসছে প্রেয়পীর শধ্যাপাশে । এই পরিবেশকে মনে 

করেই তাই বিবেক বলে 
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আমি যাই যাই করি মনে যাইতে না পারি, 

মামা মোহরূপ মোর পিছনেতে ধায়। 

কিন্তু অস্তন্দে জয় হয় গুরুরই | নিমাই আর ক্ষণমান্র বিলম্ব না করে 

বেরিয়ে আসে বাইরে । বাইরের আকাশ, বাতাস অভ্যর্থনা জানায় তাদের 

সম্মিলিত কল-কাকলীতে । ৰ 
ভোর হয়। বাড়িতে উঠে কান্নার রোল, বিষুপ্রিয়া ও ৪৭ 

কান্নায় পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গেছে। প্রতিবেশীর] সাস্তবন। দেয় উভয়কেই 
নানাভাবে । শচীমাতা-বধূকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলেন। বিষ্ণুপ্রিয় 
গ্রবোধ দেন শচীমাতাকে £-- 

শচীমাতা গো, আমি চারিযুগে হই জনম ছুঃখিনী । 
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল কভু না হইলাম স্থখিনী ॥ 

সত্যযুগে ছিলাম আমি মাগে। সত্য নারায়ণী, 

দুর্বাপার অতিশাপে আমি হইলাম মত্যবাসিনী ॥ 

( শচীমাতা গো-..""-*-- ) 

ত্রেতাধুগে ছিলাম আমি মাগো রামের ঘরণী। 
বাদী হইল কৈকেয়ী মাতা আমায় করল বনবাসিনী ॥ 

( শচীমাতা গো--ত ) 
হবাপরেতে ছিলাম আমি মাগে। আযান ঘরণী। 

শাশুড়ী ননদী বাদী, আমায় করল কৃষ্ণ-কলঙ্িণী ॥ 
( শচীমাতা গো**১***১ ) 

কলিযুগেতে হইলাম আমি মাগে৷ গৌরাঙ্গ ঘরণী। 
অকালে ছাড়িল পতি, মাগো, আমি বড় মন্দভাগিনী ॥ 
( শচীমাত1 গো, ) 

এই অপুর্ব অতি সাধারণ ছন্দে গাথ] পল্লীকবির গীতি ও দরদী কগম্বরের 

গান শুনে আসরে এমন কোনো! লোক থাকে না যে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার 
ব্যথায় ব্যখিত হয়ে সমবেদনা না জানায় । 

আমর] দেবতাদের লীলাখেল1 বলতে বলতে হঠাৎ এক দৌড়ে একেবারে 

মত্যলোকে চলে এসেছিলাম । তার কারণ, আমরা পুর্ববঙ্গের চলিত 

“কুষ্ণলীলা; ও “কুষ্ণযাত্রার' পাল গানগুলির জনপ্রিয়তার উপর লক্ষ্য রেখেই 
এইভাবে এগিয়ে চলেছি । 

কুলের কুলবধূ শ্ররাধিকা, ঘরের শাশুড়ী, ননদীর চোখে ধূলো। দিযে 



কৃষ্ণ বিষয়ক ৩১১ 

শ্রীকষ্ণলখ' স্থববলের সহায়তায় কী ভাবে শ্রীরুষ্ের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন 

এই নিয়েই হল "ম্থবল মিলন” পালা__পক্ষাস্তরে বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের উপকারার্ে 
স্ববল কিভাবে রাধা সেজে আয়ান কুটারে থেকে গেল এবং পরে আবার 

শ্রীকষ্ণের সঙ্গ মলিত হল এই হল এ পালার মূল ঘটন]। 

শ্রীক্ণচ কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের ঘ্বারদেশে এসে উপস্থিত । 
এমনি সময় একদিন নজরে আসে রাধিকাস্থন্দরী স্বর্ণ কলসী কাখে নিয়ে 

চলেছেন যমুনার ঘাটে । তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ স্ববলকে ডেকে বলছেন £_ 

চেয়ে দেখ, দেখরে সবল 

কার ব1 কুলের কুল বউ, 

কলমী লয়ে যায় যবুনায় (রে )। 

কোন্ নিঠর পাঠায়েছে হেথায়, 

দয়] নাই কি তার হিয়ায় 

ও তার রূপ সায়রে উজান বয়ে যায় (রে)॥ 

ওসে কলসী কাখে চলে যখন 

বৃক্ষের তলে বসে তখন 

বাজাই আমার সাধের ঝাশী। 

রাধা আমার প্রাণ প্রেয়সী ॥ 

শ্রীকষ্ণ যখন শ্রীরাধিকার জন্য এতট1 উতল তখন “বিবেক (বিবেকের 

ভূমিকা অনেকটা আধুনিক গীতি-নাট্যের স্ুত্রধারের মতো। কুষ্ণলীলায়, 
বিবেকের হল অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1। “বিবেক? ছাড়া কোনে পালাই 
নেই । সমস্ত ঘটনাট1 নিজের কথায় গ্রকাশ করে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাজের 

খানিকটা স্থবিধা করে দিল £-_ 

গহন কাননে, স্ববলেরই সনে 
করিত বিনোদ খেল] । 

আনিয়া সুবল, চম্পকেরই দল 

মনোহরে গাথে মালা । 

মাল] করি করে, কহে গিরিধরে 

নেরে নেরে ফুল মালা । 

অতি অনুপম, চম্পকেরই দাম 

পররে কাছ গলে।॥ 
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গহন কাননে, স্থবলেরই সনে 
করিত বিনোদ খেলা । 

ওগে। তুষেরই অনল, জ্াালালি স্থুবল 

ব্যথা জাগাইলি মনে ॥ 

একবার তারে এনে দে ভাই 

রাধা! বিনে প্রাণ যায় গো 

একবার তারে এনে দে ভাই ॥ 

আমি চিরদাস হব 

একবার তারে এনে দে ভাই ॥ 

শ্রকষ্চের যখন এই রকম অবস্থা, তখন সুবল ভেবে ভেবে এক ফন্দি ঠিক 

করে ফেল্ল। সে চট্ু করে একটা! বাছুর নিয়ে সোজা আয়ান ঘোষের বাড়ির 

ভিতর ঢুকে পড়ল। ভাবখান1 যেন, তাঁর বাছুরট1 এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছে, 

সে ও-টাকে নিয়ে যেতে এসেছে । কিন্তু তাতে ফল কী হল, শুনুন £- 

স্থবল ভাবিয়া ভাবিয়া, বৎস কোলে নিয়া 

মৃহাল ভিতরে চলে । 

দেখিল তখনি, আছে স্থব্দনী 

বসিয়া রন্ধনশালে ॥ 

ওগো কুটিল! তখন, কে-রে, কে-রে করি 

ধাইল স্থবল পানে, 

ও তুই কে রে? 
মোদের বউকে, নিতে এলি বুঝি 

“ও তুই কে রে? 
দূরে চলে যা 

দূরে চলে যা॥ 

কুটিল এই বলে যেই গেল মা জটিলাকে ডাকতে এই ফাকে স্ববল আর 

শ্ররাধিক। পরস্পর কাপড় পাণ্টাপাণ্টি করে রাধা চলে গেল বাড়ির বাইরে, 

আর ন্ুবল মাথায় ঘোমট। দিয়ে বসে রইল রন্ধনশালায়। মায়ে ঝিয়ে ফিরে 

ব্যাপার দেখে তাজ্জব! তখন মাদেয় বিয়ের দোষ, ঝি দেয় মায়ের দোষ। 

এই সময় আসরে পুনরায় আবির্ভাব ঘটে বিবেকের । সে উভদ্নকে উদ্দেশ 

করেই বলতে থাকে :-_ 
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ও তোর কুটিলতা ছাড় কুটিলে 

কুটিলতা ছাড়। 
তুই কুটিলে জানিস ফন্দি 

তার চেয়ে যে ওর বিষম সন্ধি। 

(ও তুই কুটিলতা ছাড় )॥ 
স্থবল সেজে রাধ। গেল 

কী করলি তার? 

ও তুই কী করলি তার? 
( ও তুই কুটিলতা ছাড )॥ 

এর পরের ঘটন! অতিত সংক্ষিপ্ত । আয়ান ঘোষ বাড়ি ফিরে এসেছে । 

রাঁধাও অন্যদিক দিয়ে ঘরে পৌছে গেছে । আর স্থবলও এই হট্টগোলের 
মধ্যে একদৌড়ে পৌছে যায় শ্রীরু্জের কাছে । 

শ্ররাধিক হলেন কুলের কুলবধূ। যার ঘরে এই রকম শাশুডী ননদী 

বিদ্যমান, তার কপালে ষে সুখ, শাস্তি কতখানি তাতো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। 
এই সময় শ্রকৃষ্ণের ইচ্ছে হল শ্রীবাধিকার সঙ্গে জলকেলি করবেন। কিন্তু 

স্থযোগ আর মেলে না। প্রথম প্রথম তো যমুনার ঘাটে শ্রীরাধিকা অন্ঠান্ত 

মেয়েদের সঙ্গে নান করতে যেতেন, সেখানের এক কদম গাছের ডালে শ্রীক্ঃ 

বসে বাশী বাজাতেন। কিন্তু ব্যাপারট1 কুটিলার নজর এডাল না। সে বাড়ি 

ফিরে রাধাকে ভয় দেখালে যমুনার ঘাটে যেন সে আর নাইতে না যায়। 
কারণ জলে নাকি কুমীর এসেছে । ওটা যুবতী স্ত্রী দেখলেই জলের ভিতর 
টেনে নিয়ে চলে যায় £-_ 

একদিন শ্যাম শীল জলে, রাধা বদন হেরব বলে 

ধীরে ধীরে চলে শ্যাম বায়। 

গিয়ে ষবুনার কদন্বমূলে, দাড়াইল কুতুহলে 

কুটিল। তাই দেখিবারে পায় ॥ 

কুটিল! কয় শোনলো৷ বউ, জল আনিতে যাইসনা লে কেউ 

ব্রজের যত আছে ব্রজাঙ্গন!। 

কাল কুম্তভীর এল যবুনাতে, দেখে এলাম ম্বচক্ষেতে 

তাইতে তোদের যেতে করি মান। ॥ 

কে দেইখ্যাছে কোন কালে, কুস্তীরেতে মানুষ গেলে 

কখনও কি কেউরে ছেড়ে দেয়। 
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সে যে বাইছ1বাইছ। করে আহার, তাই দেখে লাগে চমত্কার 

বাল্য বৃদ্ধ কিছু নাহি খায়॥ 

পুরুষ যদি যায় যবুনায়, অমনি কুমীর ভয়েতে পালায় 
আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করে। 

যায় যখন যুবতী বালা, অমনি এসে ধরে গলা, 

নিয়ে যায় সে হরিষ অন্তরে ॥ 

তোরে নিত্য নিত্য করি মানা, জলের ঘাটে মোটেই যাইস না 
আমার কথা শুনিস না বউ মোটে । | 

তোর] নয় জনাতে যুক্তি করে,  সন্ধ্যাকালে যবুনাতে 

জল আনতে যাস কদম তলার ঘাটে ॥ 

আছে ওই পাড়ার এ কতকগুলি, কুলে মানে দিচ্ছে কালি 

সেই দলে বউ করিস আন1 গোন।। 

কত ছেদার গোদার বেতাল দলে, লেংট1 হয়ে নামে জলে 

ও বউ চোখ থাকতে হস কেন কানা ॥ 

বশীকরণ মন্ত্রের জোরে, ভুলায়ে আমার দাদারে 

আমারে ভুলান বড় দায়। 

ভেবে নলিনী কয় যুক্তকরে, রাধারূপে জগৎ ভরে 

গঙ্গার জলে শুষে লোহায়॥ 

শ্রীরাধিকার আর সেদিন যমুনায় যাওয়া হল না। কদিন পর শ্রীরাধিক। 
নব সখী সহ চলেছেন মথুরার হাটে দউ বিক্রি করতে । কিন্তু যমুনার ঘাটে 

এসে দেখেন, সেখানে রয়েছে মাত্র একখান। ভাঙ্গা! নৌকা। ছদ্মবেশী শ্রীকষ্ণ 

হলেন সেই নৌকার মাঝি । শ্রীরাধিকা বাধ্য হয়ে সখী এবং দধির ভাগ নিয়ে 

সেই ভাঙ্গা নৌকাতেই গিয়ে উঠতে বাধ্য হলেন। 

কবিদের মুখ থেকে “নৌকা-বিলাস” পালার মাধ্যমে শুগ্ছন £ 

একদিন সখীসঙ্গে বিনোদিনী, করতে সাধের বিকি কিনি 

চল্ল ধনী মথুরার হাটে। 
নিয়ে সঙ্গেতে দধির পসারী, পরে নীলান্বরী শাড়ী 

তার! উদয় হইল যবুনারই ঘাটে ॥ 
শ্রীক্চ তাই জানতে পেরে, নবীন নাবিক হয়ে 

খেয়াতবী করিল স্জন। 

এর পরের ঘটন!1 পল্জী 
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গিয়ে যবুনার জলে, বাহেন তরী কুতৃহলে 

তরী দেখতে পেল সনীগণ ॥ 

সখীগণে নাবিকে দেখে, ডেকে বলে ও নাবিকে 

কেগে তুমি তরী বেয়ে যাও । 
আমর] চলেছি মথুরার হাটে,  ঠেকেছি যবুনার ঘাটে 

মাঝি ত্বরায় মোদের পার করিয়। দাও ॥ 

ডেকে বলে নন্দের কালা, কেগো তোমর]। কুলবাল। 

বসে আছ যবুনারই কুলে ॥ 

তোমাদের এ মধুর ডাকে, পড়ল তরী বিপাকে 

তরা ভুবে বুঝে যবুনারই জলে | 

একে আমার ভাঙ্গা! নাও, তোমর। ত পার হতে চাও 

মনে মনে করি অনুমান । 

তোমাদের বক্ষে আছে কুচ-গিরি, এ গিরিতে হবে ভাগী 

এক জনের ভার ছুই জনের সমান ॥ 

তখন ললিতা কয় ওগো নেয়ে, আমর যুবতী মেয়ে 

উপহাস তোমার উচিত নয়। 

তোদের পুরুষের যাই বলিহারি, দেখলে পরে পরের নারী 
রঙ্গ করতে কতই কথা কয়। 

নাবিক কথায় কথায় বেলাযায়, উপহাসের সময় নয় 

ত্বরায় আন হে খেয়া! তরী । 

ছ্বিজ নলিনী কয় বংশীধারী, আর কেন কর দেরী 
ঘাটে সখীসহ এসেছে কিশোরী ॥ 

একবার গ্রুরুষ্ণ কি ভাবে শ্রীরাধিকার কলঙ্ক মোচন করেছিলেন এই নিয়েই 

হল “কলঙ্ক-ভঞ্জন” পালা । এই পালায় গীতিকার দ্রেখাবার চেষ্টা করেছেন, 

শ্রিরাধিক1 গ্রকঞ্ণগত প্রাণ হলেও ( পর পুরুষ ) জগতে সেই হল সর্বশ্রেষ্টা সতী। 

শ্রীকষ্চ একদিন কপট গীড়ার ভান করে পড়ে রইলেন ঘরে । পাড়া শুদ্ধ 

লোক ছুটে এল দেখতে ; সবাই হায় হায় করে। ননারাণীর কামায় বনের 

পশু-পাথীরও বুঝি দয়া হয়। রোজা-বৈদ্য আসে, কিন্ত কোনো ফল হয় না। 

এমন সময় ঘটন। স্থলে এসে হাজির হন এক নবীন বৈদ্য। তিনি অন্থখের 

বিবরণ শুনে বললেন, সহআধিক ছিত্রযুক্ত কোনে কলসী করে যমুনার ঘাট 
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থেকে যদ্দি কোনে। সতী-নারী জল নিয়ে আসতে পারে তবে সেই জলে ন্নান 
করে শ্রীকষ্ণ রোগ মুক্ত হবেন। 

প্রথমটায় কেউ-ই রাজী হয় না। তখন ভাক পড়ে পাড়ার ডাকসাইটে 

সতী জটিলা-কুটিলার। কিন্তু তারাও হার মানে। তখন সবাই বলাবলি 
করে বৈচ্যের এই অসম্ভব প্রস্তাব সম্পর্কে । বৈদ্য দৈবজ্ঞ। তিনি গণনা 

করে বলেন, যদি এদেশে “রাধা” নামে কোনে] নারী থাকে তা হলে তিনিই 

শুধু একাজ পারবেন। । 

দৈবজ্ঞের কথায় সবচেয়ে অসন্তুষ্ট হল রাধার শাশুড়ী-ননদী | তবু দৈবজ্ঞের 

কথায় ডাকতে হল তাকে । খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হ্রাজির হলেন 

শ্রীরাধিক1 ঘটনা স্থলে । দৈবজ্ঞের কথ। শুনে নীরবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে 

করতে চলেছেন তিনি যমুনার ঘাটে । এমন অসম্ভব ব্যাপার কি কখনও সম্ভব 

হয়? তাই ঘাটের কিনারায় ঈাড়িয়ে বলতে থাকেন শ্রারাধিকা £__ 

আমি বইন্যা রইলাম, 

যবুনার কিনারে, কানাইরে । 
পার কর অবলা রাধারে ॥ 

আমি ছিদ্র কলসী নিয়া আইলাম 

তোমারই ভরসাতে, 

আমার মনবাঞ্ছ৷ পুর্ণ কর 

বাচুক প্রাণ নাথে ॥ 

সবই শ্রীরুষ্ণের লীল1। তারই কৃপায় শ্রুরাধিক। সত্যিই ছিদ্র কলসীতে 

জল নিয়ে আসতে সক্ষম হন, এবং সেই জলে ন্নান করে শ্রীকৃষ্ণ ভাল হয়ে 

উঠেন। প্রমাণিত হয় জগতে শ্রারাধিকাই শ্রেষ্ঠ সতী । 

শ্রীকষ্ণের বৃন্দাবন লীল! সমাঞ্ত প্রায়। দৈত্যরাজ কংসকে বধ করবার 

জন্যই ভার মত্যে আগমন | সে সুযোগও প্রায় উপস্থিত । 

দৈত্যরাজ কংস, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকেই তার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে 

আসছে । কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই একে একে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । সভায় বসে 

চিন্তিত হয়ে পড়েছে কংস--কী ভাবে তাকে শেষ করা যায়? এই চরম 

মুহূর্তে আসরে আবির্ভাব ঘটে বিবেকের । সে এসেই গান ধরে £__ 

আমি বগগতে পারি ব্রজের সমাচার 

তুমি যা ভেবেছ, তাই হয়েছে 

চমৎকার ব্যাপার । 
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আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার ॥ 

প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে 

হৃদয় ভর] হিংসা লয়ে 

জাল দেবকীর পুত্র লয়ে 

তবু বাচিল অষ্টম সন্তান । 

তোমারে বধিবে যিনি 

গোকুলেতে আছেন তিনি 

শুধু প্রাণটুকু নিয়ে তিনি 

যাবেন ম্বর্গদ্ধার। 

আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার ॥ 

ংসতো রেগেই আগুন, তখনি দূত পাঠালেন নন্দ ঘোবের পুত্র শ্রীকুষ্ণকে 

রাজধানীতে নিয়ে আসবার জন্য । ঠিক হল শ্রকুঞ্ণ অবতীর্ণ হবেন মজযুদ্ধে 
ডাকসাইটে মল্লবীর চান্র এবং মুষ্টিকের সঙ্গে। তাদের বলে দেওয়া! হবে 
এই আসরে যেন তার! শ্রকৃষ্ের প্রাণ সংহার করে। 

মনতামুনি অক্রুর এসেছেন শ্রকষ্ণকে নিয়ে যাবার জন্ত | এই খবর গিয়ে 
পৌছল্ ব্রজগোপীগণের কাছে । দেশ শুদ্ধ, লোক ছুটে এল শ্ররুষ্ণকে শেষ- 
বারের দেখা দেখতে । সবচাইতে করুণ দৃশ্য যখন শ্রীরাধিকার কানে গিয়ে 

গৌছল এই বাতা । তখন তার মনের অবস্থা কী রকম তা ভাষায় ব্ণন! করা 
সম্ভব কিনাজানি না। কিন্তু পুববাংলার লোক-কবি তার “সরল সহজ কাব্য 

শৈলীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে এই রসঘন করুণ দৃশ্য £_- 

একদিন অক্র,রের রথে চি, ্ররুষ্ণ যায় মধুপুরী 
বৃন্দাদূতী বলিছে রাধায়। 

রাই গে। তোমার প্রাণের বন্ধু, গোগীশ্বর জগবন্ধু 

(আজি) রথে চড়ে গেল মথুরায়। 

পেয়ে খবর কমলিনী, সঙ্গে নিয়ে সব গোপিনী 
উদয় হল যথ! দয়াময় ! 

গিয়ে রাধিক! কয় বিনয় করি, যাও যদি শ্যাম মধুপুরী 

(ত্রজ) গোপিনীর কী হবে উপায় ॥ 

সব গোপিনী করযোড়ে, বলে সারথি অক্র,রেরে 

ব্রজের জীবন নিও না, নিও না। 
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মুনি এখানেতে রথে বসি, দেখাও মোদের জীবন পাখি 

প্রাণের পাখি বিনে প্রাণ ত বাচে না॥ 

ব্রজে আমরা যত গোপনাগী, সবাই এ পদের ভিখারী 
পুজি মোর] এ যুগল চরণ । 

আমর! ফুল চন্দনে সাজাইব, হিয়ার মাঝে বসাইব 

দেখব বধুর ও চন্দ্র-বদন ॥ 

বলতে বলতে গোপীগণে, ধরে রথের চাক] টেনে! 
রথের অশ্ব ধরে কমলিনী | |] 

বলে বন্ধু তোমার বাশীর স্থরে,। রমণীর মন হরণ করে । 
বধু জন্মের মত বাজাও একবার শুনি ॥ 

সব শেষ। বৃন্দাবন লীল] সমাপ্ত। শ্ররুষ্ণ চলে গেলেন মথুরায়। 

গোপীগণসহ শ্রীরাধিকা অঠৈতন্তয হয়ে পড়লেন মাটিতে । বনানী শান্ত, 

আকাশ বাতাস নব ব্যথিত, ছুঃখে ভারাক্রান্ত । 

প্রাম ব্বিষযুক 

রামযাত্রা এবং রামলীল] উভয়েই নটেরা কষ্ণচলীলা এবং কষ্যাজ্ার মতো 

সাজ পোশাক পরেই অভিনয়ের মাধ্যমে শ্ারামচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলা 

পরিবেশন করে থাকে । কিন্ত রামায়নী পালাগান তানয়। এর একজন 

কথক ঠাকুর খাকে-__কোথাও কোথাও বলে অধিকারী । তাদের রচিত 

গানের মাধ্যমে তার] পরিবেশন করে শ্ররামচন্জরের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী । 

তাদের কোনো স্বতন্ত্র মাজ পোশাক লাগে না। সম্তাধুতি চাদর পরেই হাতে 

চামর নিয়ে এসে ঢোকে আপরে, তারপর কখনও কবিতা, কখনও বা গানের 

মতে। করেছ বর্ণনা করতে থাকে কাহিনী । 

রামায়নী পালাগান, রামযাত্র। ও রামলীলার প্রত্যেকটিতেই কতকগুলি 

করে পাল। থাকে, যেমন--(১) সীতার বিবাহ, (২) শক্তি শেল, (৩) রাবণ 

বধ, (৪) পিতা পুত্র এবং (৫) লম্ষ্রণ বর্জন । 

প্রীরামচন্দ্র বাল্য, কৈশোর অতিক্রম করে প1 দ্বিয়েছেন যৌবনে । এমন 

সময বিশ্বামিত্র মুনি এসে রাজা দ্শরথের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন রাম 

লক্ষণকে তাদের যজ্ঞ রক্ষার্থে :-- 

বিশ্বামিত্র মুনিবর গাধির নন্দন | 
অযোধা। নগরীতে এসে দিলেন দরশন ॥ 



রাম বিষয়ক ৩১৪ 

রাজারে চাহিয়া মুনি লইলেন রাম্ লক্ষণ 

সন্দেহ উদ্দিল মনে জিজ্ঞাসে যখন ॥ 

কোন্ পথে যাবে বল দাশরথি শুর । 

বিনা বাধায় সাত দিন সহজে বিপদ দূর ॥ 

এতেক শুনিয়। কুমার উত্তরিল| যবে। 

বিলম্ছে কার্য হইলে বিপদে কে গড়ে ? 

বচন শুনিয়া মুনির সন্দেহ গেল দূর 
রাম লক্ষণ কভু নহে এই দুই বীর। 

ত্বর। করি যায় মুনি ফিরি রাজ! পাশে, 

ক্রোধেতে অধীর হয়ে ভয় দেখায় শাপে। 

ক্রোধ প্রশমিতে রাজা পাঠায় সত্বর 

রাম লক্ষ্মণ যুগল আসে অতঃপর । 

রাম লক্ষণ নিয়ে মুনি চলিলেন বনে 

নিধিষ্বে যজ্ঞ সমাপন হল অরণ্য ভিতরে । | পালা গান ] 

এরপর বিশ্বামিত্র মুনি ছুই ভাইকে সঙ্গে করে এসে হাজির হলেন জনক 

রাজসভায়। 

রাজা জনক গ্রচার করেছেন, যে হরধন্তে জ্যা রোপন করতে পারবেন 

তিনিই সীতাকে পত্বীরূপে লাভ করতে পারবেন £_ 

অগুণতি লোকের শোভা ভারতব্যাপি খ্যাতি, 

সভায় আমিছেন দেখ মাল] হাতে নন্দিনী । 

কীব। শোভা অপরূপ বণিবারে নাই পারি, 

মাকমল। আসিয়াছেন সীতারূপ ধরি । 

বীরবর রামচন্দ্র স্মরিয়] শ্রীহরি, 

মুহ্ূত মধ্যে দেখ তুলিল ধন্কী। 

দেখিয়। সভার লোক বিস্ময় মানিলা, 

বিশ্কারিত নেত্রে চাহে জনকের বালা । 

করযোড়ে মাল্য হস্তে ভাকিছে নারায়ণে, 

এত দিনে ভগবান দরশন দিলে । 

অভাগী সীতার কথা মনে যদ্দি পড়ে, 

আমার প্রার্থনা গ্রভৃ যেন পরীক্ষা উতরে। 



৩২৪ বাংলার পল্লীগ্ীতি 

জয় জয় বলে রাম ধন্ুকে জ্জোড়ে তীর 

মড়, মড়, শব্ধ করি ধনু ভাঙ্গে 
পড়ে যেন মহাবীর । 

এইব্ূপে সভাজন হরধিত মন, 

সীতার যোগ্যপাত্র পাইল তখন । [রাম লীলা] 

এ্ররামচন্দ্র সীতাকে বিয়ে করে বেশ কিছুদিন সুখে শান্তিতে কাটালেন, 

এমন সময় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার পুর্ব মুহূর্তে পিতৃসত্য পালনাঁর্ে চলে 
গেলেন বনে, সঙ্গে রইল সীতা এবং অনুজ লক্ষণ । এই বনে বসে রাষ্রসরাজ 

রাবণের সঙ্গে বিরোধ বাধল সীত। হরণ উপলক্ষ্যে ৷ | 

যুদ্ধ শুরু হল। এক পক্ষে ত্রিভূবন বিজয়ী দশীনন অপর দিকে দীনহীন 

জট বন্ধলধারী শ্রীরামচন্ত্র এবং তার কপি সেনার দল। এই সময় হঠাৎ 

রাবন নন্দন ইন্দ্রজিতের বাণে ঘায়েল হলেন লক্ষণ । 

লক্ষণ অচৈতন্ত । শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণের অচৈতন্য দ্রেহ কোলে নিয়ে বালকের 
মতো! বিলাপ শুরু করে দিয়েছেন £-- 

মাতা গেলে মাতা পাব, কন্তা কোলে করি, 

পিতা গেলে পিতা পাব, পুত্র কোলে করি। 

সীতা গেলে সীতা পাব, বিবাহ করিয়া, 

(কিন্তু) ভাই গেলে ভাই আর না আসে ফিরিয়া ॥ [পালাগান] 

শ্রীরামচন্্র বিলাপ বন্ধকরে জোর করে টেনে তুলে দেখতে চাইলেন 
লক্ষণের বুকে বিদ্ধ শেল। কিন্তু রামচন্দ্রের টানাটানিতে তীরটি চার খণ্ড 

হয়ে বেরিয়ে এল। ক্রমে সেই এক একটি টুকরে। পরিণত হল এক একটি 

নারী মৃতিতে | এই নারীবুন্দ তখন করযোড়ে শ্রীরামচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা 

করলেন-_ প্রভূ তুমিতে! আমাদের তুলে ফেললে কিন্তু এখন আমরা থাকব 

কোথায়? ₹_ 

তথ] হতে বাহির হইল চতুর্দশী চার নারী, 
কোন্ খানে বা রাখবা ঠাকুর তব পদে ধরি । [পালাগান] 

শ্রীরামচন্জ্র উত্তর দিচ্ছেন £-+ 

প্রথম শেল রবে তুমি পিতৃ শোকের গায়, 

দ্বিতীয় শেল রবে তুমি পত্বী শোকের গায়, 
তৃতীয় শেল পাবে লোকে অন্ত শোক পাইয়্যা, 

চতুর্থ বিষম শেল, রবে তুমি আমার বুক জুড়িয়৷। [পালাগান] 



রাম বিষয়ক ৩২১ 

আজ রাম রাবণে যুদ্ধ। রাবণ আজ রণসজ্জায় সজ্দিত। দশমাথা, কুড়ি 

হাত নিয়ে চলেছেন রণক্ষেত্রে, কিন্তু যে মূহুর্তে রথে পা দিতে গেছেন ঠিক সেই 
সময় চারদিকে দেখ। যেতে থাকে যত সব অমল চিন্ধ :₹_ 

যাত্রা করে যখন রাবণ রথে দিল পা, 

চতুর্দিকে অমঙ্গল ঘনায় আলে তা। 

দ্রক্ষিণেতে শৃগাল চলে, বামে কালো সাপ, 

শকুণি গৃধিনী ওড়ে, চুড়ায় বসে কালো পেঁচ। 
মটুক (মুকুট ) খলিয়৷ পড়ে, রথে উঠ্তে পড়ে (হোচট্ খাইয়া) 

দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত কাপে থরে থরে, 

তরাসে চাইয়া দেখে, দ্বেখে চতুর্দিকে । [পালাগান ] 
এমন কি রাণী মন্দোদরী পর্বস্ত রাবণকে রণে যেতে নিষেধ করেন £-_ 

যেওন। যেওন। রাজ] বিদ্রোহী হইতে বরণে, 

শুকাইবে সুখ-সাগর, হারা হইবে ধনে গ্রাণে। 

হারাহবে শতপুত্র, সওয়। লক্ষ নাতি, 

কেহ ন। রহিবে তোমার বংশে দিতে বাভি। 

যত সধবা, অধবাঁ, বিধব। সতী, 

শ্বশানেতে যাবে গড়াগড়ি । [রামযাত্রা ] 

কিন্ত রাবণ তা শোনেন নি। হল রাম রাবণে যুদ্ধ। পরিণামে হল 
রাবণের পরাজয়। 

অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন শ্রীরামচন্দ্র। গ্রজানুরঞ্জন রাঘব । তার অভিষেক 

সমাগত । হঠাৎ এই সময় কুশুসা৷ উঠল সীতার চরিত্র সম্পর্কে । শ্রারামচন্দ্র বাধ্য 

হয়ে লক্ষণের মারফৎ আবার সীতাকে পাঠিয়ে দিলেন বাল্সিকীর তপোবনে-- 
নির্বাসনে । 

লক্ষণ সীতাকে বনে রেখে ফিরে চলে গেছেন অযোধ্যায় । সীতাদেবী, 

মনের আক্ষেপে বলতে থাকেন £-- 

(ও) সীতা বলেরে বলেরে বলে 

(ও) গুণের দেওর লক্ষ্ণরে 

তাহার ত নাই কোন দায়। 

কোন্ অপরাধে আমায় দিলি বনেতে। 

বনে দিলেরে দিলেরে দিলে সেও ছিল ভালো, 

, পঞ্চমাসের অন্ত্রাবতী, কী হবে উপায় লো? 
চ&. 



৩২২ বাংলার পল্লীগীতি 

নারী অবলা, সরল, এ ছুংখেতে প্রাণ বাচেন। 
ছুঃখের সময় যে ভাল ধরি, ভাঙ্গে সেই ডাল । 

জন্মে মরিতাম, মরিতাম সেও ছিল ভাল, 

দীনহীন পতি পেয়ে, কাদিতে জনম গেল । [পালাগান] 
সীতা লব-কুশ ছুই ছেলে নিয়ে রয়েছেন বাল্সিকীর আশ্রমে । তার! 

আশ্রমে খধির কাছে শোনে রাম রাজার গল্প, আর খধি কুমারদের সঙ্গে করে 

খেলাধূল1। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটে ছলেছে দেশ হতে 

দেশাস্তরে। অপরাজেয় অশ্থ শেষটায় বাধা পায় এসে লব-কুশের কাটে । 

অশ্বকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য প্রথমে শক্রন্ন, তারপর ভরতপ্রাণ হারালেন । 

খবর পেয়ে অযোধ্যা থেকে এলেন বীরবর লক্ষ্মণ__কিন্তু তারও হার হল এই 
বালকদের কাছে। এইবার যুদ্ধযাত্র/ করলেন স্বয়ং শ্ররামচন্ত্র। 

শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ পর্ব চলেছে । দেশ বিদেশে খবর পাঠান 
হয়েছে শ্রীরামের বিপদের বারতা নিয়ে। খবর শুনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 

এগিয়ে আসেন অনাধ রাজ- শ্রীরাম বন্ধু গোবর্ধন। 

শুধু কি রাজা গোবর্ধন? সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে নিল তার মা, বৌ এবং 

বোনেরা ও £- 

শ্রীরামের বার্ড! পাইয়া, গোবর্ধন চলে ধাইয়া, 
সৈন্য সামন্ত সকল পাঠাইল ডাকিয়া । 

( তখন ) নাচে গোদ।, নাচে গুদি, নাচে গোদার মা, 

( আবার ) গোদার মাইয়্য নাচে ওযে হাতে তালি দিয় । 

সাজিল সাজিল সৈন্) বাজে ঢাক ঢোল, 

জগবম্প বাজে সঙ্গে সেতার সানাই খোল । [পালাগান] 

শুরু হয় যুদ্ধ। রামচন্দ্রের বাহিনীর সবাই প্রায় শেষ। এইবার শ্রীরাম 
এসে উপস্থিত লব-কুশের সম্মুখে। শ্ররামচন্দ্রের প্রাণ কেঁদে উঠে 

তার্দের দেখে £-_ 

সত্য করে বলরে কুশী সীতা কি তোর মাতা, 

(ওরে) সীতা ষ্দি তোর ম] হয় তবে, আমি যে তোর পিতা । 

কিন্তু ্ররামচন্দ্রেরও বাৎসল্য রসের উৎম শুকিয়ে গেল। ক্ষত্রিয় ধর্ম 

রক্ষার্থে দুই পক্ষই শক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করল অস্ত্র মারফৎ ₹-_ 
পাশুপাঁত বাণ কুশী জুড়িল ধুকে, 

বাণ মুখে অগ্নি উঠে ঝলকে ঝলকে । 
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বাণ দেখে লক্ষ্ণবীরের ভয়ে ওড়ে প্রাণ, 
ভাবে এই বাণেতে এই রণেতে যাবে মম প্রাণ ॥ [পালাগান] 

শেষ হয় যুদ্ধ। ত্রিভৃবনবিজয়ী শ্রুরামচন্দ্র পরাজয় স্বীকার করেন নিজের 
ছেলের কাছে__শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও । 

পরে অবশ্ট বাল্সীকির দয়ায় সবাই আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। 

পরদিন রাজসভায় পিতাপুত্রে পরিচয়ও হয়েছিল, কিন্তু সেদ্দিকে গানের 

অংশ না থাকায় এ-প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করলুম । 

প্লীপত্ডান কন্যা 

বঙ্গবিভাগ তথা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পুর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে একটি নতুন 
বহুল প্রচলিত লোক-নাটিক] হল “রূপবান কন্ঠা”। পালাটির পুরোনাম হল 

“রহিম বাদশা ও রূপবান কন্তা”। এ কথ] বলাই বাহুল্য ১৯৪৭ সনের পুর্বে 

এই নাটকের কোনো অস্তিত্বই ছিল না পুর্ববঙ্গের কোনো অঞ্চলেই । একটু 

বিঙ্গেষণ করলেই দেখা যাবে এ পালাটি উত্তরবঙ্গের “রূপধন কন্যা” পালাটিরই 

হুবহু অনুকরণ ছাড়া,আর কিছুই নয়। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে স্বাধীনতার 

পরবতী কালে উত্তরবঙ্গের কোনে! কোনে] গায়ক বা অভিনেতার দৌলতেই 

এটি পুর্ববঙ্গের মাটিতে গিয়ে পৌছেছে । কিন্তু এর ভিতর কোনো 

বিদেশী মাল নেই বরং বলা চলে উত্তরবঙ্গের বাহে দেশের 'বূপধন কন্তা, 

পূর্ববঙ্গের জলাভূমিতে এসে 'ক্ূপবান কন্তা" নাম পরিগ্রহ করে এদেশের 

জলবামুর সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। তাকে যেন আর পৃথকভাবে 

কোনোমতেই ভাবা চলে না। তাই পুর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণলীলা, গাজীর 

গানের দলের মতোই গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট বড় “রূপবান কন্তা, 

লোকযাত্র। দলের । 
এই পালাটিও পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত, 

তাই আমর! সংক্ষেপে অপরাপর পালা গানগুলির মতোই এটিকে আপনাদের 

সম্মুথে উপস্থিত করছি। 

কাহিনীর প্রথমেই দেখা যাচ্ছে রাজা ও উজজিরে কথোপকথন হচ্ছে। 

রাজ। একাব্বর বাদশ। ছিলেন নিঃসস্তান। তাই দেশের লোক বলত 

আটকুড়ে রাজ|। উজির এ খবর দেওয়ায় বাদশা! চটে গিয়ে উজিরকে দুর 

করে তাড়িয়ে দ্রিলেন। কিন্তু তাড়িয়ে দেবার পরক্ষণেই নিজের মনে 
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অনুশোচনা এল--কেন তিনি তাকে তাড়ালেন। এমন সময় সেখানে 

বিবেকের প্রবেশ | এই বিবেকের প্রবেশ ও প্রস্থান লৌকনাটিকার অন্যতম 

বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের পোক'নাটিকাগুলির। বিবেক এসেই গান 
ধরল £- 

বুথ! চিস্তা করোন। রাজা, 

রেখ ভক্তি ভগবানে অশান্তি থাকবে ন' প্রাণে, 

সার কর গুরুর চরণ, মনের আশ হবে পুরণ ॥ 

কর্মকলে এ সংসারে আসে দুঃখ বারে বারে 
কর্মথণ্ডন পরে তব ক্রন্দন মোচন ॥ 

বিবেকের গান শুনে রাজার মনে বৈরাগ্য উদয় হয়। রাজ! তার 
রাজমুকুট সিংহাসনে রেখে একাকী চুপিচুপি রাজধানী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন 
বনপথ ধরে । বনপথ পার হবার পরই সম্মুখে এক নদী । নদী দিয়ে বেয়ে 
চলেছে একখান৷ নৌক1। নৌকার মাঝি গান ধরেছে 

ক্যামনে পাড়ি দ্িবরে ঢেউ উঠছে সাগরে রে 

দিবা নিশি কান্দিরে নদীর কুলে বইয়্যা ॥ 

মনরে যার! ছিল চতুর নাইয়্যা, 

তারা গেল আগে বাহয়্য রে ॥ 

আমি অধম রইলাম বসি ভাঙ্গ। তরী লইয়্যা রে॥ 

বাদশ! বলেন-_মাঝি ভাই, আমাকে পার করে দেবে? 

মাঝি তাকে চিনতে পারে । সম্মত হয় পার করে দ্িতে। নৌক। 

খুলে দিয়ে মাঝি আবার গান ধরে £_ 

মাঝি বাইয়্যা যাও রে 

অকুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙ্গা! নাওরে 

মাঝি বাইয়্যা যাও রে ॥ 

ওরে ভেন্না কাঠের নৌকাখানি মাঝখানে তার গুড়া 

নৌক। আগার থাইক। পাছায় গ্যালে 

গলুই যাবে খইয়া 
মাঝি বাইয়া যাও রে ॥ 

ওরে দীক্ষা শিক্ষা না হইতে আগে করছ বিয়া 

এখন বিন! খতে গোলাম হইলে গাইটের টাকা দিয়া | 



দ্পবান কন্যা (৩২৫ 

বিচ্যাশে বিপাকে যারে] ব্যাট] মারা যায় 

পাড়া পড়শী ন। জানিলেও আগে জানে তার মায় ॥ 

মাঝি বাইয়া। যাও রে। 
বাদশ1 নদী পার হয়ে প্রবেশ করলেন আর এক নির্জন বনে। সেখানে বসে 

ধ্যান করছিলেন এক মুনি। বাদশ] হঠাৎ এসে পড়লেন তার সামনে । 
বাদশ। তাকে এই নির্জন স্থানে একাকী বসে থাকতে দেখে টেচিয়ে উঠলেন-_ 

কে? কে এখানে বসে? কথ! কও সাড়া দাও। 

বাদশার ঠাকডাকে মুনির ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলেই রাজাকে 

(বাদশা ) অভিশাপ দ্বিলেন-_কে রে মূর্খ! আমার ধ্যান ভঙ্গ করুলি, তোকে 

দ্রিলাম আমি এই অভিশাপ, ছেলের জন্ত বার বৎসর করবি অন্ুতাপ। 

বাদশ।! অট্রহাসি হেসে বললেন-__-আমার ছেলেই নেই, তাই এখানে 
এসেছি প্রাণ বিসর্জন দিতে । 

মুনি বললেন, তোর ছেলে হবে। তবে তাঁর পরমামু মাত্র বার দ্িন। 

তবে এরও একট] ব্যবস্থা আছে, যদ্দি এ বার দিনের ছেলেকে বার বছরের 

(কোনে মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে পারিস ত হলেই ওর] দুজনেই বীচবে। 

তবে স্ট্যা, এ বারদিনের ছেলে আর ছেলের বৌকে কিন্তু বিয়ের রাত্রেই বার 
বছরের জন্ত নির্বাসন দিতে হবে। ও 

মুনি তো। এই বলেই সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। এমন সময় সেখানে 
এসে হাজির হলেন রাজার রাণী জাহানার1। মহারাজের অদর্শনে খুঁজতে 

খুঁজতে সেখানে এগিয়ে এসেছেন। তাকে দেখেই রাজা সব বৃত্তান্ত বলে 

কেঁদে ফেললেন । 

যা হউক দুজনে অনেক পরামর্শ করে ফিরে এলেন রাজ্যে । এমন সময় 

এক শুভদ্দিনে সত্যসত্যই জাহানারা প্রসব করলেন এক পুত্র সম্তান। রাজার 

আটকুড়ে নাম ঘুচল। রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এলো । 
এদিকে রাজা রাজ্যে রাজ্যে চর পাঠিয়েছেন, ঘটক পাঠিয়েছেন তার 

বারদিনের ছেলে রহিমের জন্য বার বছরের মেয়ের সম্ধানে। কিন্তু 

না কোথাও পাওয়া গেল না। এমন সময় রাজা! এলেন উজিরের বাড়িতে । 

এসেই বলে বসলেন--দ্রেখ উজির আমি আমার বার দিনের ছেলে রহিমের 

সাথে তোমার বার বছরের মেয়ে দপবানের বিবাহের প্রস্তাব করছি। 

আজই রাত্রে তাদের বিবাহ হবে। 

উদ্জির তো এই অসভব কথ শুনে কিছুতেই রাঁজী হন না। রাজাও রাগ 



২৬ বাংলার পল্লীগীতি 

করে উজিরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন। আর সেই 
সময়ই সেই স্থানে এসে হাজির হলেন রাণী জাহানারা এবং উজিরপত্বী রাহেল1। 

জাহানারাও রাহেলার কাছে এই একই প্রস্তাব করলেন। বললেন দেখ 

বোন, যদি তোমার রূপবানকে আমার রহিমের সঙ্গে বিয়ে না দাও ত1 হলে 

সেও আর বীচবে না। | 

সব শুনে রাহেল। বললেন, দেখ বোন, এ বিষয়ে তে। আমি বি এ চু বলতে 

পারি না, তবে মা রূপবান যদি স্বেচ্ছায় এই বিবাহে সম্মতি দেয় তা হলেই 

এই বিবাহ হতে পারে, নচেৎ নয়। এই বলে তারা চলল বূপবানের 

উদ্দেশ্ট্যে ৷ | 

রূপবান রাহেলার সতীন কন্তা। শৈশবেই সে মাতৃহারা। তা হলেও 
রাহেলা তাকে কোনোদিনই নিজের মেয়ের চাইতে কম দেখেননি । 

রূপবান শৈশব থেকেই ধাইমার কাছে মান্রুষ। বিয়ের কথা তারও কানে 

আসে। সে ধাইমাকে জিজ্ঞেস করে £ 

কী জানি কি শুনি দাইম! গো, 

ও দাইম কি শুনিলাম কানে গো, 

আমার দাইমা, দাইমা] গো, 
পাড়ার লোকে সবে বলে গো, 
ও রূপবান তোমার হবে বলি গো, 

আমার দাইম। দাইম] গে । 

দাইম] বলছে-_রূপবান বিয়ের অপর নাম বলি। এই বলি প্রত্যেক 

নারীর জীবনেই একবার করে আসে । এর জন্য দুঃখ করবার কিছুই নেই। 

রূপবান বলছে 

আমার বাড়ির দক্ষিণ পাশে গে! 

ও দ্রাইম1 কিসের বাছ্য বাজে গে 

আমার দাইমা দাইম1 গে । 

ঢোল বাজে কাসর বাজে গো 

ও দাইমা! আর বাজে গো 
আমার দাইমা দাইম1 গে। 

বাজাইতে বাজাইতে আসে গো 
ও দ্াইম1 আসে মোদের বাঁড়ি গে৷ 

আমার দাইম1 দাইমা গো ॥ 
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দ্াইম] বলছে :__ 

শোন শোন রূপবান গে। ও বপবান 

বলি যে তোমারে গো 

শোন রূপবান বূপবান গো ॥ 

এই সময় আসরে এসে হাজির হল ঘটক বুড়ো । সে বূপবানের বিয়ের 

প্রস্তাব নিয়ে এসেছে রহিমের সাথে। 

ঘটক বুড়ো__যাকে গায়ের ছোটরা দাছু বলে, সে বূপবানের কাছে 

বিয়ের প্রস্তাব রাখলে দূপবান উত্তর দিচ্ছে £_ 

শোনেন শোনেন শোনেন দাদু গে। 

ও দাদু বলি যে আপনারে গো 

শোনেন দাছু দাছু গে! ॥ 

বার দিনের ছেলের সঙ্গে গে। 

ও দা কোন্ দেশে বিয়া গো 

শোনেন দাছু দাছু গে! । 

দাইম1] বলছে :_ 

শোন শোন শোন রূপবান গে। 

ও ব্ূপবান বলি যে তোমারে গো 

শোন রূপবান রূপবান গে ॥ 

দাছ আইছে ঘটক হহয়্য। গে। 

ও রূপবান কবুল কর তৃমি গো 

শোন বূপবান রূপবান গে ॥ 

রূপবান উত্তর দিচ্ছে: 

জোয়ার যৌবন আমার গে 

ও দাইম| যাবে গাঙের ভাটি গো; 

আমার দাইম1 দাইমা গে! | 

ভাতের ক্ষুধা লাগলে দাইমা গো! 

ও দ্াইম1 পানিতে কি সারে গে 

আমার দাইম। দাইমা গে। ॥ 

জোয়ার যখন আসে দাইমা গো 
ও দ্াইম| নদী থাকে ভর! গে! 

আমার দাইম) দাইম। গো ॥ 
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ভ্রমর বিনে ফুলের মধু গো 
ও দাইম] যাবে শুকাইয়া। গো। 

আমার দ্রাইম1 দাইম1 গে] ॥ 

আমার যৌবন বুথ! যাবে গো 
ও দ্াইম1 একি বিধির লিখন গে! 

আমার দাইমা দাইম1 গো ॥ | 

দাছু বলছে--দেখ রূপবান তুমি যদি রহিমকে স্বামী ক না কর 

তাহলে তোমার পিতার প্রাণ যাবে । | 

রূপবান বলছে £- 

আমায় পিত1 কোথায় আছেন গো 

ও দাছু বলে দেন আমারে গে! 

শোনেন দাদু দাদু গো ॥ 

দাদু বলছে--তোমার পিতা একাব্বর বাদশার কারাগারে বন্দী আছেন। 

রূপবান বলছে :__ 
হাতে ধরি পায়ে ধরি গো 

ও দ্রাছ মুক্তি করেন পিতারে 

আমার দাদু দাদু গে।॥ 

দাদু বলছে--তোমার পিতাকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই, তবে 

যদ্দি তোমার পিতাকে দেখবার ইচ্ছা থাকে তা! হলে আমার সঙ্গে এসো- 

এই বলে উভয়ে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়, আর সেইখানে | আসরে ] এসে 

হাজির হয় প্রহরী ও বন্দী অবস্থায় উজির | 

প্রহরী উজিরকে অনেক অনুনয় করল তার মত পরিবর্তন করবার জন্য, 

উজির কিছুতেই রাজী হন না। জল্লাদও প্রস্তত হল উজিরকে হত্য। করবার 

জন্য । এমন সময় সেখানে এসে হাজির রূপবান £-- 

মেরে। না মেরো না জল্লাদ গে। 

ও জল্লাদ মেরে৷ না মোর পিতারে 

দারুন জল্লাদ জল্লাদ রে 

কী অপরাধ করেছে পিতায় রে__ 
ও জল্লাদ বল আমার কাছে রে-_- 

শোন জল্লাদ জল্লাদ রে ॥ 
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উজির বলছেন-_মা রূপবান, তুই আবার এখানে এ অসময় এলি কেন? 

পালিয়ে যা। 

রূপবান বলছে-_তা! হলে চলুন আমর! দুজনেই পালিয়ে যাই । 

এমন সময় সেখানে এসে হাজির বাদশ] হ্বয়ং। বাদশ এসেই হুঙ্কার 

ছাড়লেন_-কোথায় পালাবি তোর1? পরে জল্লাদ্কে আদেশ দিলেন__ 

জল্লাদ, তোমার কাজ সেরে ফেল । 

রূপবান বলছে £__ 

কী অপরাধ করেছেন পিতায় গো 

ও বাদশ। বলে দেন আমারে গো 

আমার বাদশ। বাদশা গো ॥ 

উজির বলছেন-__মা রূপবান, আমি কোনে অপরাধ করিনি । তুই এখান 
থেকে চলে যাও! 

রূপবান বলছে £__ 

ভাতে ধরি পায়ে ধরি গে! 

ও বাদশা মুক্তি করেন গো তারে 

আমার বাদশ] বাদশ। গো ॥ 

আমায় আপনি প্রাণে মারেন গো। 

ও বাদশ। মুক্তি করেন পিভারে ॥ 

বাদশ! বলছেন-__যদ্ি আমার পুত্র রহিমকে ম্বামী কবুল কর তা হলেই 
তোমার পিতার মুক্তি, তা না হলে নয়। 

রূপবান বাদশার কথায় রাজী হয়, উজিরও মুক্তি পান। সকলে মিলে 
ফিরে চলে উজিরের গৃহে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য | 

এই খানেই নাটিকার প্রথম অঙ্ক শেষ। দ্বিতীয় অস্কের প্রথমে দেখান 

হচ্ছে-_-উজিরের বাড়িতে বিবাহ-উৎসব। নদীর ঘাটে আান করছে রূপবান 

ও সখীর।। পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে এক ফকির গান*গাইতে গাইতে £-- 

মহরমের দশ তারিখে কী ঘটাইলে রাব্বানা, 

কলিজ। ফাটিয়া যায় গো কহিতে তার ঘটন।। 
হাসেন মরে জহরতে হোসেন শহীদ কারবালায়, 

জয়নাল আবেদিন বন্দী গে! এজিদের জেলখানায় । 

মইর্যা মরে না গো জয্বনাল, জয়নাল তুমি মইর না, 

তুমি জয়নাল মইর্যা গ্যালে নবীর বংশ রবে না। 
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মাও রাড়ি, ঝিও গো রাড়িঃ আরও বাড়ি সাকিনা, 

একই ঘরে তিনজন গে বাড়ি, খালি সোনার মদিনা । 

একটি পয়স৷ দাও মিঞা ভাই আমাকে, 

একটি পয়স। ন৷ দ্দিলে ভাই আমাকে, 

চৌদ্দ গোষ্টি টাইন্তা নিব দোজখে । 
রূপবান ক্নান সমাপনান্তে ঘরে যায়। ওদিকে তার অপেক্ষায় তাদের ঘরে 

দাড়িয়ে রয়েছেন বাদশা, উজির, জাহানারা, রাহেলা, কাজী ও শিশু) রহিম | 
রহিমের সাথে কাজী রূপবানের সাদি করিয়ে দিল। জাহানার বূপবানকে 

বলল-_মা, এইবার চল আমর আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করি, তুমি 

তোমার পিতামাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে । 

রূপবান শ্ষেচ্ছায়ই রহিমকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে তার পিতার 

প্রাণের জন্ত। সেষা হউক এখন তে! আর করবার কিছু নেই। তাই 
পিতামার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে রূপবান তার স্বামীর ঘর করতে £_- 

বিদায় দেন, বিদায় দেন পিতা গো 

ও পিতা বিদায় দেন আমারে গো 

আমার পিতা পিত]1 গে । 

বিদায় দেন, বিদায় দেন মাতা গো 

অ মাতা বিদায় দেন আমারে গে। 

আমার মাতা মাত। গে।। 

বার দিনের স্বামী লয়ে গে 

অ পিত] চললেম শ্বশুর বাড়ি গো 

আমার পিতা পিতা গে।। 

বার দিনের স্বামী লয়ে গো 

অ মাত] চললেম শ্বশুর বাড়ি গো 

- আমার মাত] মাতা গে ॥ 

রূপবানের করুণ গানে সকলেই ব্যথিত। উজির এসে পরিয়ে দিলেন 

বিদায়ের মালা ব্বপবানের কণ্ে। হায় হায় করে উঠ্ল রাহেল1। বূপবানের 
চোখে জল। কাদতে কাদতে যাত্রা করে স্বামীর ঘরের দিকে +_ 

মাত] ছেড়ে, পিতা ছেড়ে গে! 

অ আল্লা চললেম শ্বসশ্তর বাড়ি গো; 

আমার আল্লা আল্লা গো। 
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তোমরা সবে দেখে রেখ গো 

অ আল্লা আমার প্রাণের পিতারে 

আমার আল্লা আল্লা গে! । 

তোমর]। সবে দেখে রেখ গে 

অ আল্লা আমার প্রাণের মাতা রে 

আমার আল্লা আল্লা রে। 

ক্ষধা লাগলে খেতে দিও গে। 

অ আল্লা আমার প্রাণের পিতারে 

আমার আল্লা আলা রে॥ 

ক্ষুধা লাগলে খেতে দিও গো 

অ আল্লা আমার প্রাণের মাতারে 

আমার আল্লা আল্লা রে॥ 

আহা রে দারুণ বিধি রে 

অবিধি এই ছিলমোর কর্মে রে 

আমার বিধি বিধি রে। 

রূপবান পতিগৃহে এসেছে । বাসরে বসে মাত্র বার দিনের শিশু হ্বামীকে 

নিয়ে বসে রয়েছে। কী করেই বা এই শিশুকে সে মানুষ করে তুলবে 
এই এখন তার প্রধান চিন্তা £__ 

বাসর ঘরে থাক পতি গে। 

অ পতি খেল নানা ছলে গো 

আমার পতি পতি গে । 

কে পড়াইবে তৈল কাজল রে 

অ আলা কে খাওয়াবে ছৃগ্ধ রে 

আমার আল্লা আল্লা রে॥ 

ভাবতে ভাবতে হয়তো বা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল রূপবান। এমন সমস্ক 

ঘটন! স্থলে আবির্ভাব ঘটল বিবেকের । সে এসেই গান ধরল __ 

ওরে নৃতন পথে চল। 

তোর বুক দেখি পাষাণ চাপা, 

ফেলিস্ন। রে অশ্রজল ॥ 

স্তায় পথে গেছ বলে 
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মুনিগণে বিচার করলে, 
সেই কারণে নির্বাসনে চল্ ॥ 
কর্মধোগ ছিল বলে, 

বার দিনের স্বামী ফেলে, 
এ চরণের ধূলি চল্।॥ ূ 

বিবেকের গান শেষ হতে ন! হতেই রূপবান জেগে উঠল। সে বুঝল 
তার আর এখানে বেশীক্ষণ থাকণ ঠিক নয়, এই মুহূর্তেই শিশু রহিমকে নিয়ে 
এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত। এই চিন্তা করেই সে শিশু শ্বামীকে 

কোলে নিয়ে চুপিসারে রাজপুরী ছেড়ে চলে যাবার জন্ত প্রস্তত হয়। যাবার 

পুর্ব মৃহূর্তাটি বড়ই করুণ। এর সঙ্গে “মালঞ্চ মালার” এবং পরূপধন কন্তার” 

তুলন1 করা চলে । 

যা হউক রুপবান এইবার সত্য সত্যই বাদশ] ও বেগম সকলকে প্রণাম 
করে যাত্রা করল অনির্দেশের পথে £_- 

বিদায় দেন, বিদায় দেন আব্বা গে। 

অ আব্বা বিদায় দেন আমারে গো 

আমার আব্বা আব্ব। গে। ॥ 

বিদায় দেন, বিদায় দেন আম্মা গো 

অ আম্মা বিদায় দেন আমারে গে! 

আমার আম্মা আম্মা! গো । 

বার দিনের ্বামী লয়ে গো 

অ আব্বা চল্লেম নির্বাসনে গো, 

বার দিনের স্বামী লয়ে গে 

অ আম্ম! চল্লেম নির্বাসনে গো, 

আমার আম্মা আম্মা গো ॥ 

* এই আশীর্বাদ করেন আব্বা গে 

আমি যেন ফিরি গো, 

আমার আব্বা আব্বা গে] । 
এই আশীর্বাদ করেন আম্মা গে 

অ আম্মাআমি যেন ফিরি গো 

আমার আম্মা আম্মা গো ॥ 

শ্বপ্ডয় শাশুড়ীর সেবা 



রূপবান কন্তা। ৩৩৩ 

অ আল্লা আমার হল না 

আমার আল্ল। আল! রে! 

তোমর সবে দেখে রেখ রে 

অ আলা আমার প্রাণের আব্বারে 

আমার আল্লা আল্লা রে ॥ 

রূপবান রহিমকে নিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে এল রাজপুরী থেকে । সিংহদরজায় 

দারোয়ান পথ আটকে ফাড়াল। রূপবান কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগল £__ 

শোন শোন শোন দাওরান গো 

অ দাওরান বলি যে তোমারে গো 

শোন দাওরান দাওরান গো। 

তুমি আমার ধর্মের ভাই অরে 

অ দাওরান ধর্মের কাজ কররে 

গেটের দাওরান ভাই অরে ॥ 

ছার ছাড় দ্বার ছাড় দাওরান রে 

অ দ্াওরান চলছি গহন বনে রে 

গেটের দাওরান ভাই অরে ॥ 

দারোয়ান বলল-_দরজা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। তা হলে আর 

তার চাকুরী থাকবে না। তাই শুনে রূপবান বলছে £-- 

বারদিনের ম্বামী লইয়া রে 

অ দাওরান চল্ছি নির্বাসনে রে 

গেটের দাওরান ভাই অরে। 

মাত্র বারদিন বয়সের স্বামী শুনে দারোয়ান আশ্চর্য হয়ে যায়! রূপবান 

তখন আবার বলছে £_ 
বিধির কলমের লেখা রে-_ 

অ দাওরান কে খণ্ডাইতে পারে রে-_ 

গেটের দাওরান ভাই অরে। 

দারোয়ান বলছে £-- 

শোন শোন শোন রূপবান 

বলি ষে তোমারে গে 

শোন রূপবান কূপবান গো ॥ 

* ব্লাত পোহালে চলে যেয়ে গে। 
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অব্পবান কানন বনেতে গো 
শোন রূপবান ক্ধপবান গো ॥ 

রূপবান বলছে £-_- 

রাত পোহালে লোকে বলবে রে-__ 

অবূপবান ছেলে গেলে কোথায় রে 
গেটের দাওরান ভাই অরে ॥ ৰ 

রূপবানের কথায় দারোয়ান দরজা ছেড়ে দেয়। রূপবান অন্ধকারে পথ 
চলতে শুরু করে দেয়। ভগবানের কাছে জিজ্ঞাস করে এই ঘোর অন্ধকারে 
কোন্ পথেই বা সে যাবে । এমন সময় আসরে গান গাইতে গাইতে এসে 
প্রবেশ করে বিবেক £-__ | 

এ অদূরে জলিছে অনল ঘুচিয়ে যাবে অন্ধকার 
ভক্ত আমার 

ফেলিওন। আর অশ্রধার | 

প্রলয়ে তুফানে করিব পার 

ঘুচিয়ে যাবে অন্ধকার 

হাত ধরে তোকে অকুল সাগর 

করিয়ে দিব পার ॥ 

বিবেকের হাত ধরে রূপবান এগিয়ে এল নদীর ঘাট পর্বস্ত। বিবেক 

তাকে ওখানে রেখেই অদৃশ্য হয়ে গেল। রূপবান চিন্তা করছে কী করেই ব৷ 
নদী পার হবে। এমন সময় দেখে দূর থেকে একখান! নৌক1 এগিয়ে আসছে 
সেই দ্িকেই। নৌকার ভিতর থেকে ভেসে আসছে একট! গান :__ 

আমার হাড় কাল। করলাম রে-_ 

আরে আমার দেহ কালার লাইগ্যারে 

অন্তর কালা করলাম রে 

দুরস্ত পরবাসে ॥ 

(মন রে) হাইল্যা লোকের.লাঙল্ বাক! 

জনম বাকা চাদ, 

তাহার চাইতে অধিক বাক! 

যারে দিছি প্রাণ। 
(মন রে) কুল বাক] গাও বাকা 

বাকা গাঙের পানি 
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সকল বীকায় বাইলাম নৌকা 

তবুবাকারে নাজানি। 

(মন রে) হাড় হইল জার জার 

অন্তর হইল গুডা (রে আমার) 

পিরীতি ভাঙ্গিয়া গেলে হায় হায় 

নাহি লাগে জোড়া ॥ 

দ্বেখতে দেখতে নৌকা এগিয়ে আসে নদীর কিনারে । বূপবান তাকে 

নদী পার করে দেবার জন্য ব্যাকুল আহ্বান জানায় £__ 

পার কর পার কর মাঝি রে 

অমাঝি পার কর আমারে রে 

ঘাটের মাঝি মাঝি রে। 

তোমরা যদি পার না| করবে বে 

অমাঝিকী হবেউপায়রে 

ঘাটের মাঝি মাঝি রে। 

তোমরা আমার ধর্মের ভাই অরে 

অ মাঝি ধর্মের কাজ কররে 

ঘাটের মাঝি ভাই অরে। 

মাঝির! বূপবানের কথায় ব্যথিত হয়ে তাকে নদীর অপর পাড়ে পৌছে 
দ্রেবার জন্যে নৌক] খুলে গান ধরে £__ 

মন মাঝি তোর বৈঠা! নে রে 

আমি আর বাইতে পারলাম না। 

অপর বেলায় ধরলাম পাড়ি 

নদীর কূল কিনার] পাইলাম না ॥ 

ছি'ড়া দড়ি আর ভাঙ্গ! বৈঠারে 

হাইলেত মানেন। রে 

আমি জনম ভইর্য। বাইলাম তরী রে 

ও তরী ভাইট্যাল ছাড়া উজায় ন1। 

নদী পার হবার পর মাঝি খেয়। পারাপারের পয়সা চাইল। কিন্ত 

পয়লা তে! তার কাছে নেই। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল আসবার সময় তার 

শাশুড়ী তার পথের সম্বল দ্বরূপ কি ষেন বেঁধে দিয়েছিল । রূপবান আচল খুলে 

তাই দিয়ে দেঘ্-_-দেখে এক টুকরা সোনা। কিন্তু হলে হবে কি, মাঝির! 
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ভাবল এ মেয়েটা তাদের সঙ্গে চালাকী করছে-__এক টুকর1 পিতল দিয়ে 
তাদের ঠকিয়েছে। এখন আর কি--পিতলের টুকরা! ফেলেই দেবে 

কিনা ভাবছে, এমন সময় সেখানে এসে হাজির এক পথিক। সে দূর থেকেই 
ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। এগিয়ে এসে বলে-_ওই পেতলের টুকরাট 
আমায় দিয়ে দাও আমি তোমাদের ছু আন। পয়স। দিচ্ছি । 

মাঝির! সে কথায় রাজী হয়ে ছু আনা পয়সার বিনিময়ে সোনার টুকরাটা? 
দিয়ে দিল। তাই দেখে রূপবান বলতে থাকে £-_- ূ 

চিনলিনা, চিনলিনা মাঝি রে 
ও মাঝি অমূল্য রতন রে-_ | 

ঘাটের বোক। মাঝি রে। 

যে চিনেছে সে নিয়েছে রে 

ও মাঝি সাত রাজার ধন রে, 

ঘাটের বোকা মাঝি রে॥ 

চার পয়সার ভিখারী মাৰিরে 

অ মাঝি থাক ঘাটে রে 

ঘটের বোক1 মাঝি রে, 

জহুরী না হলে মাঝি রে 

অ মাঝি জহর কিতাইচিনেরে 

ঘাটের বোক। মাঝি রে ॥ 

শুনে তো মাঝির হতবাক । কিন্তু তখন আর করবার কিছু নেই। 

নৌকা নিয়ে তারা ফিরে চলে। রূপবান শিশু স্বামীকে নিয়ে এগিয়ে চলে 
অনির্দেশের পথে। 

চলতে চলতে হঠাৎ ছুই দস্থ্য এসে হাজির রূপবানের স্ুমুখে। বূপবান 
চেঁচিয়ে ওঠে_-কে কোথায় আছ রক্ষা কর। 

এদিকে বনের অপর প্রান্তে জংলীদের রাজ] শিকার না পেয়ে বসে বিশ্রাম 

করছিল, রূপবানের ডাকে ছুটে এল সেখানে । তাকে দেখেই দস্থ্যর] পালিয়ে 

গেল। জংলীরাজও মহাপমাদরে বূপবান ও রহিমকে প্রথমে তার ঘরে নিয়ে 

ঘেতে চাইল, কিন্তু রূপবান রাজী না হওয়ায় সেই বনেই তাদের জন্য কুটার 
বানিয়ে দিল এবং নিজে সর্বদা] দেখা শোন করতে লাগল । 

রূপবান শিশু স্বামী রহিমকে নিয়ে সেই বনেই থাকে । কখনও ব। আপন 
মনে গানও গায় £-- 



(১) 

(২) 

(৩) 

রূপবান কন্তা! ৩৩৭ 

নিদারুণ শ্তাম, তোমায় লয়ে বনে আসিলাম 

সন্ধ্যা হল বনমাঝে পথ হারায়ে রইলাম বসে রে 

আমি নয়ন জলে মাল গাঁথিলাম ॥ 

হৃদয়-বন্ধু কয়ন! কথা, এই ছিল মোর কর্মের লেখ রে 

আমি কলঙ্কের হার গলায় পরিলাম ॥ 

মনের দুঃখ কইন। রে দুঃখ রেখেছে অস্তরে রে 

তোমারে লয়ে ঘুরি হে বন্ধু দেশ-দেশাস্তরে | 

ও মন রে নদীর কাছে কইলে দুঃখ, জল যায় উজাইয়্য॥ 

বৃক্ষের কাছে কইলে দু:খ, পত্র যায় ঝরিয়ারে। 

দেশ-দেশাস্তরে রে ॥ 

ও প্রাণের পতি গো 
আমি কোন্ বা প্রাণে তোমায় ছেড়ে যাব। 

এ ছুঃখিনীর মন-প্রাণ, সকলি করেছি দান 
তুমি বিনে কে আছে আমার। 

তোমাকে শিশু লয়ে ঘুরি বনে বনে 
ফিরে এসে পাই কি না পাই মনে ভাবি তাই ॥ 

এই বলে রূপবান কলসী নিয়ে জল আনতে যায়। ফিরে এসে দেখে 

কোথা থেকে একটা বাঘ এসে রহিমকে আক্রমণ করবার উপক্রম করেছে। 

বপবান তে। দেখেই চিৎকার করে ওঠে,_কে, কোথায় আছ তোমর1 এসে 

আমার স্বামীকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা কর। তারপরই বাঘের কাছে 

মিনতি জানায় £ 

১ 

খেও না খেও না বাঘ রে 

অ বাঘ খেও না মোর পতিরে 

বনের বাঘ বাঘ রে। 

হাতে ধরি পায়ে ধরি রে 

অ বাঘ ছেড়ে দাও মোর পতিরে 

বনের বাঘ, বাঘ রে॥ 

আমার পতি খাইলে বাঘ রে 

অ বাঘরে ঠেকুবে খোদার কাছে 

বনের বাঘ বাঘ রে ॥ 
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আগে খেও মোরে ৰাঘ রে 
অ বাঘ রে পিছে খাও মোর পতিরে 

বনের বাঘ বাঘরে ॥ 

এদিকে বূপবানের চিৎকার ও কান্না গিয়ে পৌছায় জংলী রাজার কানে। 
মুহুর্ত মধ্যে বশ হাতে এগিয়ে এসে বাঘকে ঘায়েল করে দেয় জংলী রাজ।। 

তারিফ করে প্ঈপবানের সাহসের । 

এর পরেই ঘটনাস্থলে বিবেকের প্রবেশ ও গান £- 

ধন্য ধন্য ধন্য রে মাঁ, ধন্য রে তোর চরণে 

ধন্ত রে তোর মাতা-পিতা। ধন্য রে তোর স্থষ্টিকতা 

ধন্য রে তোর স্বজনের, 

নিজের জীবন তুচ্ছ করে ধরেছিস তুই বাঘের গলে 
ভয় কিরে তোর মরণে ॥ 

অগতির গতি পতি, এঁ চরণে রেখ মতি 

ভয় কি রে শমনে ॥ 

এই ঘটনার পর বূপবান রহিমকে নিয়ে আবার যাত্রা করে অনির্দেশের 

পথে। হঠাৎ দেখে কাছেই এক মালিনীর বাড়ি। রূপবান সেই বাড়িতে 

মাসী মাসী বলে ডাক দিয়ে বলতে থাকে £__ 

শোন, শোন, মাসী মাগো 

ও মাসী বলি যে তোমারে গো 

শোন মাসী! মাসী গে! 

নিরাশ্রয় হইয়্য1 মাসী গে। 

অ মাসী এলেম তোমার বাড়ি গো 

আমার মাসী মাসী গে ॥ 

রূপবানের ডাকে মালিনী এগিয়ে এসে ব্ূপবানকে দেখে এবং ভার কথা 

শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার বাড়িতেই রহিম এবং রূপবানের থাকার 

ব্যবস্থা হল। 
দিন যায়। রহিম মালিনীর বাড়িতে বপবানের পরিচর্যায় বড় হয়ে ওঠে। 

ক্রমান্নয়ে তাকে পাঠশালেও ভতি করে দেওয়! হয় । পাঠশালে সে সের! ছাত্রনপে 

পরিণত হয়। তার সঙ্গেই পড়ত সেই দেশের বাদশ] ছায়েদের মেয়ে তাজেল। 

সে কিছুতেই রহিমের সমকক্ষ হতে পারছিল না। তাতে বাদশ। ক্রমশঃই 

কুপিত হয়ে পড়ছিলেন রহিমের উপর | কী ভাবে জব্দ করা যায় সেই ফন্দিই 



রূপবান কন্থ। ৩৩৪ 

আটছিলেন দিনের পর দিন। স্কুলের পণ্তিতমশাই ছিলেন বাদশার অনুগৃহীত, 

তাই তিনিও প্রকারান্তরে রহিমের উপর নির্যাতন করতে ছাড়তেন ন|। 

দিনে দিনে রহিমের বয়স বাড়ে। সে একদিন প্রশ্নকরে, রূপবান, তুমি 

আমার কে? 

রূপবান সেদিনের মত উত্তর দেয়-_তুমি দাদা, আমি বোন-_-আমি দিদি 
তুমি ভাই। এইভাবে নান! কথায় ভুলিয়ে রহিমকে পাঠশালে পাঠিয়ে দেয়। 
হঠাৎ ফিরে এসে বলে_দিদি তোমার নাম কি? 

রূপবান অবাক হয়ে প্রশ্ন করে_-কেন, কে জিজ্ঞেস করেছে? 

রহিম বলে_গুরুমশাই । আজ আমার দশটা টাক] লাগবে স্কুলে । 

রূপবান বুঝতে পারে কোনে একট] ষড়যন্ত্র চলেছে তাকে এবং রহিমকে 

নিয়ে। তাই মুখে কিছু না বলে রহিমের হাতে দশট। টাকা দিয়ে স্কুলের 

পথে পৌছে দিয়ে ফিরে আসে ঘরে। 

এদিকে ছায়েদ বাদশ। শুনেছে দ্ূপবানের রূপের খবর । তার মন লালসায় 

উগ্র হয়ে উঠল একাধারে রহিমকে শায়েস্তা করতে অপর দিকে রূপবানকে লাভ 

করতে । মাষ্টারকে ডেকে হুকুম দিলেন-_ দেখুন মাগ্টার সাহেব, রহিমকে বলে 

দেবেন, কাল যদি সে জরির জামা এবং উড়িয়াবাজ ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে ন! 

আসে, তা হলে তাকে স্কুলে ঢুকতে দেবেন ন]। 

মাষ্টার সাহেবও যথারীতি বাদশার আদেশ জানিয়ে দিলেন রহিমকে । 

রহিম বরাবরই লেখাপড়ায় ভাল এবং স্কুলের সের ছাত্র। বাদশা-কন্ত। 

তাজেল তার প্রতিঘন্দী হলেও মনে মনে সে রহিমকে ভালবাসে তার রূপের 

জন্য, তার বিদ্যা এবং বুদ্ধির জন্য । 

রহিমের উপর বাদশার এই আদেশ শুনে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্র! মহাখুসী, 

রহিম কাল খুব জব্ধ হবে__-এই ভেবে । রহিম চিস্তিত হয় তারা গরীব, এত 
টাক] কোথায়। রহিমের চিন্ত। দেখে তাজেলও ব্যথিত হয়। তাই যখন 

অন্ঠান্ত বালকের। তাকে খেপাতে থাকে তখন রূপবান তাকে পান্না দেয়। 

রহিম £-- ছি'ড়া জামা ছি'ড়া ধুতি রে 
__ অ আল্লা আমার ভাগ্যে হল রে 

আমার আল্লা আল্লা রে ॥ 

কোথায় পাব টাক। পয়সা রে 

অ আল্প। কোথায় পাব জাম! রে 

আমার আল্লা আজ রে। 



৩৪০. ংলার পল্লীগ্নীতি 

কেব' প্রাণের বান্ধব হয়ে গে! 

অ অল্প৷ দিবে কিন্য। ঘোড়ারে 

আমার আলা আল্লা রে॥ 

তাজেল :-- আমি তোমার বাদ্ধব হয়ে গো 

অ রহিম দিব কিন্তা ঘোড়া! গে। 

শোন রহিম রহিম গে! ॥ 

রহিম £__ চাইনা তোমার ভালবাসা গে 
অ তাজেল চাইনা? তোমার জামা গে। 

শোন তাজেল, তাজেল গে ॥ 

আমার দিদি শুনলে তাজেল গো, 

অ তাজেল দিবে কিন্ত! ঘোড়া! গো, 

শোন তাজেল গো ॥ 

এই কথা বলে রহিম ও তাজেল চলে যাবার জন্যে তৈরী হয়; ঠিক সেই 

মুহূর্তেই সেখানে এসে হাজির হয় রূপবান। আভালে ফাড়িয়ে সে সবই শ্বকর্ণে 

শুনছিল। তার হাদয়ের ধন আজ অন্যে ছিনিয়ে নিতে চায় দেখে তারও 

অন্তরের মাঝে হাহাকার করে ওঠে । সে রহিমকে ছেড়ে :দ্বিয়ে তাজলকেই 

বলে £- 

প্রাণ সখীরে, মন না জেনে প্রেমে মইজ্য না। 

আগে নাজানিলে গো তাবে, 

প্রেম করিলে পরবে ফেরে 

শেষে কালে আরত সারবে না॥ 

পিরীতে এমনি গো ধারা, 

এক প্রেমেতে দুইজন মরা 

নইলে প্রেম আর দুইদিন রবে না ॥ 

আমি করি বন্ধুর গো আশা, 

ওকি তাজেল সর্বনাশা, 

এত জ্বাল প্রাণে সহে না॥ 

এত হুঃখ প্রাণে সহে না॥ 

শোন তাজেল গো, 

মন না জেনে প্রেমে মইজা না॥ 

রূপবান তে! তাজেলের সাথে কথা বলতে বলতে চলে গেল। রহিম 
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এদিকে দেরী করে ঘরে ফিরে এসেছে । রূপবান যে সব খবরই আগে থাকতে 
নিয়ে রেখেছে, রহিম তা! জানে না। বূপবান ঘরে ফিরে এসে রহিমকে 
দেখতে ন৷ পেয়ে মাসীকে জিজ্জেম করছে £ 

আর আর দিনে আসে দাদায় গো, 

ও মাসী হাসিতে খেলিতে গো। 

আমার মাসী মাসী গো ॥ 

আজি কেন আসে দাদায় গো, 

ও মাসী কাদিতে কাদিতে গে! ॥ 

এই সময় রহিমকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বূপবান ঘরের অপর কোনায় 

গিয়ে লুকিয়ে রইল । রহিম আপন মনেই বলতে থাকে £-- 

কোথায় মাতা, কোথায় পিতারে 

অ আল্লা পাইলাম না সন্ধান রে। 

মাসীর কাছে সব খুলে বলে রহিম। মাসী তাকে শান্ত করে,__তুমি কিছু 
চিন্তা কোর না, তোমার দিদি (রূপবান ) তোমাকে উড়িয়াবাজ ঘোড়া! আর 

জরির জাম! কিনে দেবে । 

মাসীর কথা শুনে রহিম কিছুট! আশ্বস্ত হয়ে স্থানাস্তর গমন করলে সেখানে 
এসে হাজির হয় রূপবান । 

রূপবান সবই শুনেছে আড়াল থেকে । এইবার ম্মরণ করে জংলী 
রাজাকে £- 

কোথায় রইলেন প্রাণের আব্বা গো, 

অ আব্বা দেখেন আসিয়া গে। 

আমার আব্বা আব্বা গো ॥ 

রূপবানের আকুল আহ্বান গিয়ে পৌছায় জংলী রাজার কাছে। সেই 
দণ্ডেই সে ছুটে আসে রূপবানের কাছে । সে-ই জোগাড় করে দেয় উড়িযবাজ 

ঘোড়া । 

পরদিন রহিম স্কুলে যায় জরির জাম! পরে এবং উড়িয়াবাজ ঘোড়ায় চেপে। 

তাকে দেখেই পণ্ডিতমশাই বলে উঠলেন,_-দেখ রহিম তোমার উপর বাদশ। 

আবার আদেশ করেছেন, কালকে তোমাকে হাতীর পিঠে চেপেম্কুলে আসতে 

হবে, তা না হলে তোমাকে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়। হবে না। আর তা ছাড়া 

তোমার আসল পরিচয়টাও কালকে জেনে আসবে । কালকে যখন তোমাকে 

তোমার দিবি বাইরের ঘরে বসিয়ে ভাত খেতে দেবে তখন তুমি বলবে 



৩৪২ বাংলার পল্লীগীতি 

যে,_তুমি রান্না ঘরে বসে খাবে, আর যখন তোমার দিদি ভাত দিতে 

আসবে তখনই তাকে ভাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে তাহলেই জানতে 

পারবে সে তোমার কী হয়। 

গুরুমশাইতে1 এই বলে রহিমকে বিদায় দিয়ে স্কুল ছুটি করে দিলেন, রহিম 

আবার ভাবায় পড়ল $__ 

কোথায় পাব টাকা পয়সা! রে, 

অ আল্লা কোথায় পাব হাতী রে 
আমার আল্লা আল্লারে ॥ 

কেব৷ প্রাণের বাদ্ধব হইয়্যারে 

অ আল্লা! দিবে হাতী কিন্তারে, 

আমার আল্লা! আল্ল! রে ॥ 

রহিমের জন্য তাজেল সবদাই চিন্তিত, ব্যথিত । রহিমের কথা শুনে সে 

উত্তর দিচ্ছে £__ 

আমি তোমার বান্ধব হইয়্য! গো 

অ রহিম দিব হাতী কিন্া গে 

শোন রহিম, রহিম গে|। 

আমার সাধের যৌবন গে। 
অ রহিম তোমার লাইগ্যা গো, 

শোন রহিম, রহিম গে।। 

আমায় ষদ্দি ভালবাস গো 

অ রহিম যৌবন করব দান গো 
শোন রহিম, রহিম গো ॥ 

রহিম বলছে £-_ 

চাইনা! তোমার ভালবাসা গো 

অ তাজেল চাইন! তোমার যৌবন গো 
শোন ভাজেল তাজেল গো ॥ 

আমার দিদি শুনলে তাজেল গো 

অ তাজেল পাগলিনী হবে গো, 
শোন তাজেল, তাজেল গো ॥ 

তোমায় যদি ভালবাসি গে। 

অ তাজেল লোকে মন্দ বলবে গে । 
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তাজেল £- লোকের মন্দ পুষ্প চন্দন গে 

অ রহিম পইর্যাছি মোর গলে গো 

শোন রহিম রহিম গে । 

হাতে ধরি পায়ে ধরি গো 

অ রহিম চল আমার বাড়ি গে। 

শোন রহিম, রহিম গো ॥ 

তোমার পিত। শুনলে তাজেল গো 

অ তাজেল মাথ! নিবে আমার গো, 

শোন তাজেল তাজেল গো ॥ 

রহিম জিজ্ঞাসা করে_তাজেল তুমি কি সত্যি সত্যিই আমায় হাতী 
কিনে দেবে? 

তাজেল বলে--হী, নিশ্চই । তুমি এখানে একটু বোপ-__এই বলে সে 

গান ধরে :-__ 

শুন বন্ধু রে, তোমায় আমি ফাকি দিব না, 

তোমায় আমি ফাকি দিব না। 

বানাইয়া হাতের গে বলা, 

খাইতে দিব মাখন ছানা, 

শুইতে দিব ফুলের বিছান।। 

এই দেহ সোনার গো যৌবন, 

তোমায় আমি করব দান 

তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। 

তুমি আমায় ভূলে যেও না॥ 
তাঁজেল রহিমকে এগিয়ে দিয়ে নিজেও যাচ্ছিল তার পিছু পিছু এমন সময় 

সেখানে এসে হাজির দপবান। তাজেলকে দেখেই বলে বসে £-_ 

সাগর কুলের নাইয়্যারে 

অপর বেলায় মাঝি, 

তুমি কোথায় চলছ বাইয়্য]॥ 

বার বছর বাইলাম মাঝি 

পার ঘাটায় বসিয়া, 

বেল। গযাল সন্ধ্যা হোল 

মাঝি তোমার পানে চাইয়্য। ॥ 

রহিম : 



২৩৪৪ 

এই বলে রূপবান রহিমকে নিয়ে চলে যায়। পরদিন সকালে রহিম 

মাসীকে ডেকে বলে-_মাসী, আমি আর বাইরের ঘরে বসে ভাত খাব ন!। 

বাংলার পল্লীগীতি 

তোমার অভাগিনী দাসী কান্দেরে মাঝি 
ও মাঝি আমারে যাইও লইয়্যা রে ॥ 

রঙ্গের মাত্ত,ল, রঙ্গের বৈঠা, রঙ্গের বাদাম দিয়া, 
ঢেউয়ের তালে নেচে নেচে মাঝি 

কোথায় চলছ বাইয়্যা ॥ 

তুমি কারে হাসাঁও, কারে কান্টাও মাঝি 
(ও) মাঝি কারে যাও কান্দাইয়্যা রে ॥ 

কাওরে ডেকে বলছ ওরে মাঝি 

আয়রে আমার নায়, 

আমায় দেখে বলছ ওরে মাঝি 

যায়গ] নাই মোর নায় ॥ 

যখন তোমার কেও ছিল ন! 

তখন ছিলাম আমি, 

এখন তোমার সব হইয়্যাছে 

পর হইয়্যাছি আমি ॥ 

দির্দি কোথায় গেছে? 

মানী বলে-_রান্নাঘরে, তুমি সেখানে যাও। এই বলে মালিনী মাসী 
প্রস্থান করে সেখান থেকে আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই রূপবান প্রবেশ করে খাবারের 

থালা! হাতে নিয়ে । রহিম তাকে দেখেই বলে ওঠে_-আমি তোমার হাতে 

খাব না, আগে সত্য করে বল তুমি কে? 
রূপবান বলে__সে অন্যদিন শুনে] | 

রহিম রেগে গিয়ে বলে--তাহলে তুমি আমার চোখের স্ুমুখ থেকে 
চলে যাও। 

বূপবান বলে :-- 

হাতে ধরি পায়ে পড়ি রে 

অ ছোক্্র! ক্ষমা কর আমারে, 

আমার ছোক্রা বন্ধু বন্ধু রে। 
অপময় নিদান কালে রে 



রূপবান কন্ঠ! ৩৪৫ 

অ ছোক্রা পাই যেন তোমারে 

আমার ছোক্র! বন্ধু বন্ধু রে॥ 

রহিম বলে-__হয় তুমি এখান থেকে দূর হও, না হলে আমিচলে যাচ্ছি 
রূপবান বলে__না দাদা, তুমি কেন যাবে, এ দ্রাসীই জন্মের মত চলে 

যাচ্ছে, এই বলে গান ধরে £_- 

দাপী বিদায় হল বন্ধুরে 

অ বন্ধু এজনমের তরে রে 

আমার ছোক্র! বন্ধু রে। 

বার দিনের শিশু লইয়্যারে * 

অ ছোক্র। ঘুরছি বনে বনে বে 

আমার ছোক্র। বন্ধু রে ॥ 

আগে যদি জানতাম বন্ধু রে- 

যাইবারে ছাড়িয়া রে 

আমার ছোকরা বন্ধু রে॥ 

ফেলিয়! দিতাম বন্ধুরে 

অ বন্ধু বাঘের সম্মুথে রে 

আমার ছোক্র। বন্ধু রে ॥ 

রহিম গ্রশ্ন করে -:ও কথার অর্থ কী? 

রূপবান কৌশলে সমস্ত কথাই বলে, শুধু বাকী রাখে উভয়ের আদত 
পরিচয়টা] দিতে | রহিম বলে, সে যাবে তার দুলাভাই (ভশ্মীপতি )-কে 

খুঁজে আনতে । তার জন্যইতে1 দ্দিদির এত কষ্ট! রূপবান শুনে মনে মনে 

হাসে । রহিম তখনকার মতো' স্বানাস্তরে গেলে রূপবান গান ধরে £-- 

প্রাণ বন্ধু রে দ্বঃখিনীরে আর কীর্দাইও না। 

আমি করি বন্ধুর গো আশা 
সে আশা মোর হয় নিরাশা, 

এত জ্বাল! প্রাণে সহে না ॥ 

মাতা পিতা ত্যাজ্য গে করি 

এলেম বন্ধু তোমার গে। কাছে, 

তুমি মোরে ছেড়ে যেও না। 
' বাত্র যে নিশির কালে 



৩৪৬ বাংলার পলীগীতি 

কুকিল ডাকে কদম ডালে 

আমি কেদে ভিজাই বিছান। ॥ 

রহিম রূপবানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে এল । এসে শোনে ছায়েদ 

বাদশ] প্রচার করেছে রহিমকে তার ঘোড়ার সঙ্গে রেস খেলে জিততে হবে। 

যদি সে জেতে তাহলে প্রচুর পুরস্কার দেবে-ন! হলে তাকে আর স্কুলে 

ঢুকতেই দেওয়া হবে না। | 

এই কথা শুনে রহিম বাদশার ঘোডার সঙ্গে রেস দিল এবং জিতিল। 

কিন্তু পুরস্কার চাইতে গেলেই ছায়েদ তাকে বন্দী করে রেখে দিল কারাগারের 

ভিতর । হুকুম হল প্রন্রী কাল রহিমকে বেত্রাঘাত করবে । এমন সময় 

সেখানে এসে হাজির হল বিবেক £- 

মারিস না৷ বে মারিস নারে মিনতি ভোরে 

মারতে যদি ইচ্ছা হয় বে মার আমারে । 

এমন কোমল অর্গে বেত্রাঘাত সহে না প্রাণে । 

ওয়ে হলে] অবোঝ ছেলে বুঝ নাই অস্তরে। 

বিবেককে দেখতে অনেকটা পাগলের আকুতি । দারোয়ান তাঁকে 

দেখেই পাগল মনে করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। বিবেক তখন আবার 

গান ধরল £-_- 

পাগল বলে অবহেলা কোরোনা মোরে 

পাগল বিহনে পড়বি ঘোর ঘআধারে। 

মিছে গৌরব করিস কেন রে ভব সংসারে । 
টাক পয়সা দালান কোঠা সব রবে পড়ে। 

এদিকে রহিম এইভাবে কারাগারে বন্দী, অপর দিকে বূপবান চিস্তিত-- 

আজ এত দেরী হচ্ছে__এখনও কেন তার প্রাণের ধন রহিম ঘরে ফিরে এলো! 

না। এমন সময় রাজবাড়ীর দারোয়ান এসে খবর দিল রহিম ছায়েদ বাদশার 

কারাগারে বন্দী । 

খবর শুনেইতে। রূপবান কেদে আকুল £-- 

কোথায় রইলেন প্রাণের মাসী গো 

ও মাসী দেখেন আমিয়! গেো। 

আমার মাসী মাসী গো। 

রূপবানের ভাকে মাধী কাছে এগিয়ে এলে, রূপবান তার হাতে একখান 



রূপবান কনা ৩৪৭ 

চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল জংলী রাজার কাছে-_যাকে সে মনে করত সকল 

বিপদের বন্ধু বলে £- 

্ কোথায় রইলেন প্রাণের আব্বা গে 

ও আব্বা দেখেন আসিয়া! গো 

আমার আব্বা আব্ব। গে] । 

রূপবানের কাছ থেকে খবর পেয়ে সেই মুহুর্তেই সেখানে এসে হাজির 

হল জংলীরাজ। বূপবানকে কথা দিল যে করেই হউক সে ছায়েদ বাদশাকে 
পরাস্ত করে রহিমকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে । এই বলে সে বিদায় নিতেই 

রূপবান ভারাক্রান্ত মনে গান ধরে £__ 

দুঃখ যে মনের মাঝে আনিল আমার 

তাবেনি ভাল রাখিবে খোদায় 

অতি বেদনার পরে হীদয় মন্দিরে আসি 

পেয়েছি তারে । 

যার নামের মাল! আমি পরেছি গলায় 

তারেনি ভাল রাখিবে খোদায়। 

সখা কোথায় রভিলে, তোমারি অবল। দাসী 

পুড়ে অনলে 

তসবি জপি আমি বিরহ জালায় 

তাঁরেনি ভাল রাখিবে খোদায়। 

রাত্রি প্রভাত কালে কাক ও কুকিল ডাকে 

এঁ কদন্ব ভালে, 

নামাজ পড়ি আমি বসি নিরালায় 

তারেনি ভাল রাখিবে খোদায়। 

নামাজ পড়ি আমি করি মোনাজাত 

তাঁরেনি ভাল রাখিবে খোদায় ! 

জংলীরাজ। বিদায় হতেই সেখানে এসে হাজির ছায়েদ বাদশা! । ছাঁয়েদ 

চেষ্টা করল রূপবানকে হরণ করে নিয়ে যেতে । কিন্ত ঠিক সেই মুহূর্তে 
সেইখানে তাজেলের প্রবেশে । ছায়েদ প্রথমটায় বাধা পায়। কিন্তু ছায়েদ 

তাদের দুজনকেই পরাস্ত করে রূপবানকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্ট! করে। 

তখন রূপবান “আব্বা, আব্বা» করে কাতরকণ্ঠে জংলীরাজকে ডাকতে 

থাকে। তার ডাকে জংলীরাক্গ এসে হাজির হয় এবং ছায়েদকে পরাজিত 



৩৪৮, বাংলার পল্লীগীতি 

করে রূপবান ও তাজেলকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ইতিমধো তাজেল 

কৌশলে কারাগার থেকে রহিমকে উদ্ধার করে মুক্তি দেয়। 
রহিম মুক্তি পেয়ে হাটতে থাকে । পথ চেনে নাঁ_কোন্ পথে যাবে সে। 

এই সমম্ব পথে দেখ। হয় মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে । মাষ্টার তাকে বাড়ি নিয়ে 

পরামর্শ দেয় কীভাবে “দূপবান তার কে হয়” তা জানবার কৌশল সম্পর্কে। 
রহিমও গুরুর উপদেশ পালন করতে থাকে । | 

রহিম নিরুদ্দেশ । কে জানে সে কোথায় আছে। বপবান আখানার মনে 

বসে গান গাইছে £- 

আমার বন্ধু বিনোদিয়ারে 

প্রাণ বিনে দিয়া, 

আমি আর কতকাল রাখব যৌবন 

নিজেরে বুঝাইয়্যা রে। 

আমি আর কতকাল রাখব 

যৌবন প্রদীপ জ্ঞালাইয়্যা রে। 

আগে যর্দি জানতাম বন্ধু 

যাইবারে ছাড়িয়া, 

আমি দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম 

মাথার ক্যাশ দিয়ারে । 

এই সময় বৈরাগী ঠাকুরের ছদ্মবেশে রহিমের সেখানে উপস্থিতি ঘটে 

বূপবানকে এভাবে বিরস বদনে বসে থাকতে দেখে ছন্মবেশী রহিম বলে £-_- 

শোন শোন শোন সখি গে। 

ও সখি বলি যে তোমারে গো 

শোন সধি, সখি গে। 

সার] দ্িনের উপবাসী গে! 

ও সখি বলি ষে তোমারে গে। 

শোন সখি সখি গো। 

বপবান ১2 তোমার সখি যেথায় আছে গে! 

ও ঠাকুর সেথায় যাঁও চলিয়৷ গে 

শোন ঠাকুর ঠাকুর গে! 

ঠাকুর 2 তুমি আমার ঘাটের তরী গো 
ও সখি আমি তোমার মাঝি গে! 



বূপবান কন্থা ৩৪৯ 

শোন সথি সখি গো । 

বপবান £-- আমার মাঝি রহিম বাদশা! গে! 
ও ঠাকুর তোমায় মারব ঝাড়, গো 
শোন ঠাকুর ঠাকুর গো। 

ঠাকুর; আমার পিতা তোমার শ্বশুর গো 

€ সথি আমি তোমার দাদা গে। 

শোন সথি সখি গে।। 

রূপবান ১-- আমার শ্বশ্তর নিরাশপুরে গে। 

ও ঠাকুর তোমায় রাখবো গোলাম গো 

শোন ঠাকুর ঠাকুর গো। 

ঠাকুর :- আমারি ভাইস্তার খুড়ী তুমি গে৷ 

অ সখি আমি তোমার দাদা গে। 

শোন সখি সথি গো। 

ছদ্মবেশী রহিমের সঙ্গে কথাবাতীয় রূপবানের কেমন যেন সন্দেহ জাগে 

মনে, “ঠাকুরকে যতই তাড়িয়ে দিচ্ছি আমার মন যেন কেমন করছে”__এই 

ভেবে ঠাকুরকে প্রশ্ন করে,_আচ্ছা ঠাকুর তোমার নাম কি? 
ঠাকুর উত্তর দিচ্ছে £__- রামের বামে থাকি আমি গে। 

অ সখি রহিম আমার মিতাজী 

শোন সখি সথি গো ॥ 

এই সময় ঠাকুর বলে, তোমার হাতখানা আমার হাতে দেও আমি 

গণনা করে বলে দিচ্ছি-_-এই বলে বূপবানের হাত ধরতে যেতেই বূপবানদ 

রাগত ভাবে তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, আর এই টানাটানিতে 

বহিমের ছম্মবেশও খুলে পড়ে । মিলন হয় দুজনের মধ্যে। ঘটনা স্থলে এসে 

পৌছয় তাজেল। সে বলে-_আজ হতে দিদি আমি তোমার দাসী হয়ে 

রইলুম। 

এসে পৌছয় ছায়েদ বাদশা । তার কৃতকর্মের জন্ত ক্ষমা চায় রহিম ও 

রূপবানের কাছে। হলী রাজা এসে বলে-_মা রূপবান, তোমাদের 

অজ্ঞাতবাসের হাদশ বর্ষ পুর্ণ হয়েছে চল এবার তোমাদের পৌছে দিয়ে আসি 

তোমাদের নিজ রাজ্যে । এই বলে জংলীরাজ তাদের নিয়ে চলে এল রহিমের 

পিতৃরাজো একাব্ধবর বাদশার সামনে। ূ 

খবর পেয়ে রাজলভায় পাগলিনীর ন্থায় এসে পৌছেন রহিমের মাতা 



বাঙালীর মংকট 
শ্রীআশুতোয বাগচি 

নীটশে যাকে বল্পেছেন সুপারম্যান ভারতের ভাগাক্রমে 

অগ্টাশ শতকের শেষের দিকে তেমন এক মহামানবের 

আবির্ভাব হয়। ধার রোকোত্বর মনীষা ভারতবাদীর 

মানপিক, সামাজিক ও রাষ্ট্িক মুক্তি সাধনে মার্থকভাবে 
নিযুক্ত হয। আরও ভাগ্যের কথ! যে তার নমকালে এবং 

পরে শতাষকাল ধারে জাতির মুক্তিদাধনার নানা দিকে 

বহু শক্তিমান পুরুষের চিন্তা ও কর্ম অবিরাম চলতে 

থাকে। তাতে দেশের চিত্ত দীর্ঘদিনের ভন্ালস্য ও 

গতাম্্গতিকতার গ্রানিমূক্ত হয়ে এমন একটা চেতনা 

লাভ করে যা! শিক্ষায় সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে ধর্মে কর্মে 
আত্মগ্রকাশ করতে থাকে-_সমন্ত দেশ এক অপূর্ব একা- 

বোধের দিকে এগতে থাকে। ক্রমে, উনবিংশ শতকের 

নবম দশকে স্পষ্টভাবে দেখ! দেয় রাষ্ীয় চেতনা-যার 

₹ইতি-রূপ কংগ্রেম। 

এই কংগ্রেস জোরে রা্ীয় আন্দোলন আরস্ত করতেই 

রাঙ্পশকি সেই জাগ্রত একাবোধকে খগ্ডিত, রাষ্রিক 

মুক্তিগ্রয়ামকে গ্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কংগ্রেস 

সকল বাধা-বিদ্প ঠেলে দিন দিন দেশের হায় অধিকার 

করতে খাকে। তখন যে বাঙালী জাতির ভিতর থেকে 

গ্রে তার গ্রাপরদ আহরণ করছিল সেই বাঙালী 

জাতির উপচীয়মান এঁক্য ও সংহতিকে নষ্ট করবার জত্ 

বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ফল হয় তার 

বিপরীত। বঙ্গভলের প্রতিবাদে তুমুল আন্দোলন আলু 
হয় দেশে, সর্বপাধারণ তাতে দেয় সাড়া। 

কিন্তু বিদেশী রাজশক্তির ছত্র-ছায়ায় নিরুপদ্রবে বাম 

ক'রে নিবীর্ধ ও আয়েসী হয়ে পড়েছে যে পরাধীন 

জাতি, স্বাধীনতার স্বপ্নও কখনও দেখে না যারা, নিজ 

পরিবারের স্বার্থের মীমার বাইরে দৃষ্টিপাত করবার, 
জাতির কল্যাণচিস্তা মনে স্থান দেবার ক্ষমতাও খুইয়েছে 

য়া, ভাদের ভিতর বিভেদ টি করা! কুটিল রাষ্টরনীতি- 

বিদের পক্ষে যে সহজনাধা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে গত পয়ত্রিশ 

বদরের ভারতের, বিশেষ ক'রে বাংলার ইতিবৃত্। 

বাংল| দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন চলেছে গ্রবর 

বেগে তেমন মময়ে (১৯০৬ হ্; ১লা অক্টোবর ) মহামানু 

আগাথাকে মুধপাত্র ঝরে জন কয়েক মাতব্বর মুঘলমান, 

বড়লাট মিট্টোর নিকট উপস্থিত হয়ে এক দরুধান্ত 

পেশ করেন। (এই ডেগুটেশনের ভিতরকার রহম 

গ্রকাশ হয়ে পড়েছে মর্জের জীবনম্মৃতিতে আর লেডি 

মিপ্টোর ডায়েরীতে।) তার পরের কথাই এখন সব 

চেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে। 

স্বদেশী আন্দোলনের রাষ্ট্রিক অংশের অবিচ্ছেদা অঙ্গ- 

রূপে দেশের দারিদ্র্য ল্লাঘবের জন্য নেতারা সকলকে দেশী 

নুন দেশী কাপড় ব্যবহার করতে বলেন। তখন এক দল 

লোক বাংরার মুসলমানদের মধ তার বিরুদ্ধ শুরু করে 

প্রচারকর্ম। কত-না বিদ্বেষ গেগে ওঠে তা থেকে__ 

যার পরিণামে দেখা দেয় কার্য সাম্ডরদায়িক বিরোধ ও 

দাঞ্জা। রাজশক্কি সেই সুযোগে আন্দোলন দমন করতে 

চেষ্টা করে রুদ্রকূপে। আত্মশক্তির চর্চ। ক'রে আত্ম 

নির্ভবীল হয়ে দেশের আধিক সমন্তার কথক্চিং 
গ্রতিকারের চেষ্টা করে বাঙালী স্বদেশী যুগে। ডাকে 

কাবু করা হয় কোন-কোন বাঙালী মুমলমানের সহায়তায়। 
অজ্ঞ মুদলমান জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের 

বোকা পেয়ে হিন্দু-নেতারা বড়ই ঠকাচ্ছিল তাদের, 

কিন্তু ভাদের হিতৈষী দ্বধর্মী মৃসলমান-নেতারা বীচিয়ে 
দিয়েছেন তাদেরকে ম্লববাজ হিন্ু-নেভাদের খর 
থেকে উদ্ধার ক'রে। বাংলার যাক ও আধিক ভ্বাকাশ 

ঢেকে ফেলে সেই সময় রাজ-রোষের মেঘে। 

কিন্তু ঘনায়মান কালো মেঘের ভিতর দিয়ে একটা 

আলে! দেখ! দেয়। এই সময় বাংলার বিশ্ববিধালয়ের 

অধিনায়ক ছিলেন এমন এক জন মানুষ ধার একাধারে 
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জ্রানের গভীরতা ও বিস্তার, বৃদ্ধির গ্রথরত! ও দীপ্ি, 

কমে অনালশ্য ও অনুরাগ, স্বভাবের তেজন্থিত|ও চরিত্রের 

দা, ইচ্ছাশক্তির প্রবলত| এবং কল্পনার বিস্তার ও 

বৈচিত্র ছিল অতৃলনীয়-খার দৃষ্টি ছিল দূর ভাবীকালে 

পরিব্যাঞ্ধ। বাংল! দেশে শিক্ষার গতিকে রোধ করবার 

উদ্দেস্টে কার্জন যে ব্যবস্থা ক'রে যান তাকে শুধু ব্যর্থ 

করেই বিরত হন নি সরস্বতীর এই বরপুত্র--শিক্ষার 

সেই ক্ষীণধারাকে বন্থার মত ব্যাট ক'রে দেন সারা 

দেশে, যার প্রাণ-গ্রবাহে শ্বাত হয়ে বলিঠ হয়ে উঠতে 

পাবে বাংলার যুব-শক্তি। নানা কারণে শিক্ষায় পিছিয়ে 

পড়েছিল বাংলার মেয়েরা। তাদের মধ্যেও যাতে 

অবাধে ও'সহজে প্রবেশ করতে পারে শিক্ষার শ্রোত 

তার জন্ম আইন-কান্থুন রচনা ক'রে দেন তিনি। পরাধীন 

দেশের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে অনতি- 

দীর্ঘ জীবনে এক জন মানুষের পক্ষে যতটা করা সম্ভব 

তা করতে ক্রটি করেন নি তিনি। দরিত্্র দেশবাসী 

এই শক্তিমান পুরুষের দাক্ষিণো গ্রামে-গ্রামে স্ুল খুলেছে 

অনেক শক্তি ব্যয় করে, অনেক স্বার্থ ত্যাগ ক'রে, অনেক 

ক্ষতি স্বীকার করে। এই প্রতিভাবান পুরুষ নানা দিক 

দিয়ে বিশ্ববিদ্যানয়কে তার রূপ দিয়ে যান-যার অভাব 

ছিল এত কান পর্যস্ত। 

বারোক্রেসি কিন্তু দেশের মধ্যে শিক্ষার এই দ্রুত 

বিস্তার দেখে নিশ্চিন্ত ও নিশ্টেষ্ট রইলেন না। এর গতি 

রোধ করা যায়, এর শক্তি খর্ব কর! যায়, একে পঙ্গু 

করা যায় কি উপায়ে তার নানা ফন্দি খাটতে লাগলেন। 

তাদের উদ্ভাবিত অনেক অন্ধ্র নিক্ষি হ'তে থাকল। 

কিন্তু ছোট ইংরেজ বার-বার একট! কথা তৃলে যায়। 

আঘাদের হাতে-পায়ে প্রথম বেড়ি পরাতে যখন 

আমাদের গ্রতৃদের বাম হাত ছিল ব্যস্ত তখন থেকেই 
ভ্রাত বা অজ্ঞাতসারে তাদের দক্ষিণ হাত ইচ্ছায় বা 

অনিচ্ছায় সেই বেড়ি ভাঙতে নিযুক্ত আছে। তাদের 

সেই দক্ষিণ হাত ইংরেজী সাহিত্য, আর আধুনিক 
বিজঞান- প্রবলবেগে যার চর্চা চলেছে পাশ্চাতো। চাবি 

বন্ধ ক'রে রেখে আসতে পারে নি ইংরেজ স্থয়েজ খালের 

ওপারে তার লাহিভাকে যার ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে 

বাঙাল।র সংকট ১৮৪৯ 

সাগর-গর্জনের মৃত ঘড় ইংরেজের স্বাধীনতাপ্রিয়তার 

জয়ধ্বনি-এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে -য| নবযুগের শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ। সুতরাং বার্থ হয়েছে বারোক্রেসির মকল শর- 

সন্ধান। 

ভারতের দুর্ভাগা যে বাদশাহ আলমগীর তার 

গ্রপিতামহ আকবরের অহ্ুৃত রাঙ্জনীতি-যা জাতীয় 

এঁকাকে করে দুঢতর এবং রাষ্ট্রকে করে বলিষ্ঠতর-- 
তাকে করেন ত্যাগ্। এই অসামান্য ধীমান্ সম্রাট ভারতে 

ইসলাম ধর্ম ও প্রভাব বিস্তারের এবং হিন্দ প্রজা! নিগ্রহের 
থে সর্ধনেশে নীতি গ্রহণ ক'রে অর্ধ শতাবী কাল রাজন 

পরিচালন করেন ভার ফলে ভারতে আকবরের মহাঙ্জাতি 

গঠনের প্রয়াস হাওয়ায় যা মিলিয়ে, তার যত্বে গড়া 

রাষট্রদীধ ধৃলায় পড়ে লুটিয়ে। আধুনিক ভারতের 
জন-কয়েক মুদলঘান নেতা পাঠান-যোগন ইতিহাসের 

এই অমূল্য শিক্ষাটি নাঁনিয়ে তুচ্ছ বৈয়ভিক ও স্ুত্ 

সাশ্রদায়িক স্বার্থকে দিলেন দেশের সর্বজনীন স্বাধীনতা ও 

সমৃদ্ধির উর্ধে স্থান। 

সেই আগা খীঁডেগুটেশনের পর থেকে হিন্দু 

মুপলমানের ব্যবধান বাড়তে থাকল। অবশেষে 

সামদায়িক স্থবিধাবাদী মুষ্টিমেয় মুললমান-নেতাকে খুশি, 

করবার জন্ত কংগ্রেস কুক্ষণে ক্ষয়ে করলেন প্যাকট। 

মানুষের মনম্তত্বের একটা দিক দেখলেন না তারা। 

মানের লোভের আগুন ইন্ধন পেলে যে 'হবিষা 

রুষ্ণবর্থে' গ্রবল ভাবে বেড়েই ওঠে এটা খেয়াল করলেন 

নাতীরা। আর, খুশি করতে গিয়ে অন্তায়কে খানিকটা 
স্বীকার করে নিলেন। এই রদ্ধ, দিয়ে কংগ্রেস 

রাজনীতিতে তোষণ-নীতির (2০107 01870688606) 

শনি প্রবেশ করল। কংগ্রেস-নেতারা অবশ আশা 

করেছিলেন যে তাদের আত্তরিক উদ্দারতায় তৃপ্ত হয়ে 

যে-সব তথাকথিত মুদলমান-নেতা৷ কংগ্রেসের স্বাধীনতা" 

আন্দোলনকে বাধা দিচ্ছিলেন নানা রকমে, এইবার তারা 

প্রসন্ন মনে যোগ দেবেন কংগ্রেসের দঙ্গে। কিন্তু ভবী 

তাতে তুর না। বরং হন 'িল্টা সমঝনি রাম। 

আগে যে-সব মুলমান কংগ্রেসে ছিলেন তাদেরও কেউ 

কেউ তাকে ছাড়লেন। কারণ, খুশি কনবার আসল 
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ওগে। আমার মা, বন্দিলাম, বন্দিলাম, চরণ তোমার, 

স্বর্গ হইতে বন্দিলাম দেবের প্রধান 

সীমান্ত হইতে বন্দিলাম তোমায় 

ওগো তোমারও চরণেতে মতি পাইলেন 

আমি “নারায়ণ” যেন তব চরণে পাহ স্থান । 

তবে সে বলিতে পারি মহিমা তোমার, 

সরন্বতী দেবী তোমায় কার গে বন্দন। 

যাহার প্রসাদে পাব ছুঃখহরির মন্ত্র 

তাহার প্রসাদে জ্ঞান হইল আমার । 

শিক্ষাগ্ডরুর চরণ বন্দি শিক্ষাণ্ডতরুর পায় 

এ যার দয়াতে আমার সকল শিক্ষা হয়। 

পুর্বে বন্দি ভান্থুরে__পশ্চিমেতে চাদ 

উত্তরে বন্দি হিমালয়__দক্ষিণে সাগর 

স্বর্গ মত্্য বন্দি আমি, বন্দি গো পাতাল । 

রয়াণীকার এরপর একে একে বর্ণনা করে যায় পল্মার জন্ম বুত্তাস্ত, তার 

কৈশোর, যৌবন, বিবাহ ইত্যাদি। কিন্তু হলে হবে কী, পল্মা( মনসা) 

দেবী হলেও তাকে তখনও কেউ পুজা করে না। পদ্মা দেখলেন, মত্যে 
টাদসদাগর হল পরম ধামিক শিবভক্ত, লে যদি তার পুজা করে তবেই 

তার পুজ! জগতে প্রচারিত হতে পারে। তিনি প্রথমটায় ঠাদকে অন্থরোধ 

করলেন, প্রলোভন দেখালেন ধনরত্বের, কিন্তু চাদ কিছুতেই তাকে দেবী 

বলে স্বীকার করল না। টাদসদাগরের ইতিপূর্বে ছয় পুত্র মারা গেছে 
বাণিজ্য করতে গিয়ে, টাদ তাতেও কিছুমাত্র দমে নি। এইবার সে নিজে যাত্রা 

করল বাণিজ্যের দিকে। চৌদ্দ ডিডা মধুকর পরপর সাজান রয়েছে ঘাটে। 
প্রত্যেক নৌকার শোভাই বা কী চমৎকার! মযুরপঙ্ঘী ধরণের সব 
বজরা। নৌকার গলুই পিতলে মোড়া । মাজ1 ঘষার জন্ত সেগুলি ঠিক 
সোনার মতই চকৃচকু করছে। নৌকায় বোঝাই সব পণ্য সামগ্রী । 

টাদ যেন উমাপতির মতো স্থির সহাম্যমুখে দ্লাড়িয়ে আছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ বজর! 

মধুকরের উপর | রয়াণীকার বর্ণনা করতে থাকে £-_ 

ডিঙাতে উঠিল টাদ মহাদেবকে ভাবি 
কতদূর গিয়ে চাদ পুজে গঙ্গাদেবী। 
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. একে একে দেবগণ চাদ তখন পুজিল সকল 

গঙ্গা পুজা! করে দিয়। লক্ষ ছাগল । 

একে একে দ্বেবগণে টাদ তখন পুজিল সকল 

কেবল পন্মাদেবীর নামে না দিল ফুলজল । 

তেত্রিশ কোটি দেব পুজা করিলেন টাদধে 

ন। দিল কেবল ফুল পদ্মার নামে। 

যদ্দি ব্রাহ্ধণী বেশে এবে ভিক্ষা মাগে এবার 

যদ ভ্রমে পুজে আমারে চাদ বিনয় দিয়। 

বল। মান্র পল্মাবতী যদি ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে (হে )। 

আমার যাত্রাকালে বিধব1 কন্ত। এলি আমার ঠাই 

আমার ইচ্ছ! করে তোরে হেতালের বারি দিয় করি শেষ।' 
পল্মা' বলে ক্যান ত্যাজ সাধু সজ্জন 

আমি শিবের কন্ত। পল্মাবতী নাম মনস]। 

আমায় পুজে ফিরে যাও যেখানে যে দেশে 

আমি নিজে কাগারী হইয়্য। বাইয়া দেই নাও। 
আমি আসিবার কালে তোমার হইলাম কাঙাল 

আমি কপটে লুটিয়৷ দিলাম পদ্মার ভাণ্ডার । 
এখন আমারে দেও পুষ্পগতি তুলে 
ও তোর ছয় পুব্র জিয়াইয়] দিব না করিব আন। 

চাদ বলে মর] যদি তুমি জিয়াইতে পার 

তবে ক্যান ভাঙ্গা মাজা, কান চক্ষের 

অধুধ ক্যান না কর। 

তারপর সদ্াগর হেতাল গণিয়। হাতে 

কলারচক্রে মাথ। লাগে পল্মাবতীর কাছে। 

দৌড় দিল পদ্মাবতী আলু থালু চুলে 
পাছে পাছে যায় টাদ ধর ধর. বলে। 

চাদ মনসাকে ভাগিয়ে দিয়ে আবার চলতে থাকে ১- 

৮৯০ 

. তথা হতে যাজ]। করে চাদ সদাগর 

হেথায় চম্পক নগরের কিছু শোনেন খবর । 

একমাল ছুইমাস কিছুই না জানি 
ওরে পাচ মাসের গর্ভ ধরে সেনক1 সৌদামিনী | 
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ছয়মাসে হল লনকার গর্ভের প্রচার 

সাতমাসে তখন হইল সেই গর্ভের প্রসার । 

চাদ সদ!গর শিবভক্ত হলেও রাণী সনকা ছিলেন মনসার উপাসিকা। 

কাজেই এইবার চললেন মনসার পুজ৷ দ্রিতে-_-সনকার পরপর ১৬১ ছয় কন 

উপযুক্ত পুত্র বাণিজ্যে গিয়ে মারা গেছে । চাদ সদাগরের বংশে বাতি দিতে 
'আদ্ব কেউ নেই । রাণী গর্ভবতী--তিনি জানেন না তার গর্ভে ফী আছে। 

তিনি মনসার কাছে পুত্র বর চাইলেন। মনসাও রাজী হলেন তার প্রার্থন। 

পুরণ করতে, কিন্তু সর্তসাপেক্ষে :₹__ 

দিলাম দিলাম পুত্রবর, নাম রাখিও লম্ষ্মীন্দর 

হইব মাত্র আনিব হরিয়া। 

সেনোক। বলে হরের ঝি, ও ছার বরে কার্য কী, 

ন1 দেও বর যাইগে। ফিরিয়] ॥ 

দিলাম দিলাম পুত্র বর, নাম রাখিও লক্ষমীন্দর 

উঠানীর দিন আনিব হরিয়]। 

দেনোক1 বলে হরের ঝি, ও ছার বরে কার্ধ কী 
না দেও বর যাইগে ফিরিয়া | 

দিলাম দিলাম পুত্র বর, নাম রাখিও লক্ষমীন্দর 
বিয়ার রাত্রে আনিব হরিয়]। 

(তখন) ছয় বধূ বলে বাণী, শোন ওগো ঠাকুরাণী 
হলে লখাই না করাব বিয়া ॥ 

শেষ পর্বস্ত মনসার এঁ কথাতেই রাজী হয়ে ফিরে গেলেন সনকা রাণী £- 
দশমাস দশদিন হইল যখন 

জন্মিলেন লক্ষমীন্দর দেব সুলক্্রণ। 
ওগে। নখাইর জন্মের কথা! অতি সে বৃত্তান্ত 

দিনে দিনে এল এইসব বৃত্তান্ত । 

ছয়মাসে করে নখাইর অন্নপ্রাশন 
ওগে।জ্ঞাতিগণ লয়ে করে নামকরণ । 

ওগে। এই মতে আছে কথ কুমার লম্দ্মীন্দর | 

ওগে। বেহুলার জন্ম হল উজানী নগর । 

ওগে! এই মতে আছে হেথা শাহের দুহিতা, 
ওগো পশ্চিমে গিয়াছে চাদ শোন তারই কথা। 
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আমর! চাদের বাণিজ্যযাত্রা বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষমীন্দর ও বেহুলার 

জন্ম-বৃত্তাস্ত বলে নিলুম। কিন্তু এদিকে সমূদ্র পথে চাদ কী রকম বিপদের 
সম্মুখীন হল সে বিষম কিছু শোন! দরকার । সদাগর কিছুতেই মনসাকে 
দেবী বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। কাকুতি মিনতি, প্রলোভনেও যখন 

কোনে কাজ হল না তখন মনসা শুরু করলেন টার ক্ষতি করতে £-- 

বাহিরে থাকিয় দুলাই তখন উর্ধ্বদিকে চায় 

মেঘের লক্ষণ দেখি করে হায় হায়। 

সঙ্গে সঙ্গে চড়াও হয়ে এল গ্রভগ্ন, 

চাদ বলে রক্ষা কর দেব পঞ্চানন। 

রাত্রিভাগে যেখানে নোঙ্গর করেছিল সদাগর 

দেখিতে দেখিতে হল আসি ঝড় ও বাদল। 

সমুদ্রের গর্জন শোন মেঘে ধরে তান 

টাদ বলে রক্ষা কর জয় মা দুর্গ । 

হেথ। লাঠি দিয়ে টা মৃতের কায়। ধরে 

এমনি মায়ার খেলা ডুবিল অতলে । 

শিবদুর্গ। বলে চাদ কান্দি কহে 

ছুলাই আর কিব! চাও, 

প্রাণ রক্ষ। পার যাদ এখন নোঙ্গর ফেলে দাও । 

ওগে। বলাবলি করে সবাই 

এইবার তরাও ধর হরি লও নাও। 

মনসা! বলে ওহে চাদ গুন আমার বাণী 

এখনও দেও তুমি আমায় পুষ্পাঞ্জলি। 

ছয় পুত্র জিয়াইয়! দিব ভিঙা চৌদ্দখানি। 
& 

কিন্ত মনসার আবেদন বিফলেই গেল। গবিত চাদ্দ মনসার প্রভাবের 

কাছে মাথা হেট করতে রাজী নয়। এত বিপদ, এত দৈন্য, আসন্ন বিপর্যয় 

এমনকি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে মনসার কাছে পরাভব মানল না। গোটা 
রয়াণী বা ভাসান কিংবা মনসামজলের পুঁথির মধ্যে এত বড় বলিষ্ঠ চরিত্র 

আর নেই। মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে এইভাবে পাল্পা দিয়ে চলার কথা 

তৎকালীন “মঙ্গলকাব্যে, একটু ব্যতিক্রম বইকি। তাই রয়াণীকারের 
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ঠাদ বলে পার যদ্দি মরা জিয়াইতে 

তোমার ভাজ মাজ। কানা চক্ষে 

দোসর কেন না হয়। 

এত শক্তি যদি বাম! ধর তুমি 

বিবাহের রাত্রে কেন ছেড়ে গেল স্বামী । 

এতেক শুনিয়৷ পদ্ম! ছাড়ে হুহ্ঙ্কার 

টাদ্দের চৌদ্দ ডিঙা ঘোরে যেন কুমারের চাক। 

গ্রথমে ডুবিল ডিঙা নাম গুয়াঠুটী 
(ওগো) তার মধ্যে আছে যেন রাবণের লঙ্কাপুরী । 

তারপরে ডুূবিল ভিউ নামেতে খালই, 

টোপে গণেনা তার ভর] তাতিয়ে উঠায় মাটি। 

তারপরে ডুবিল ভিডা নামেতে মকরা৷ 

(ওগো) সাত শত বাড়ইতে যাঁর গড়েছে এক "গুড়া । 

তারপরে ডূবিল ভিউ! নামে শঙ্খবার 

(ওগো) আশী হাত জল ভাঙে যায় সমুদ্র । 

তারপরে ডূবিল ডিঙা নামেতে নশুন 

তার ভিতরে ভূবনের অসংখ্য মাণিক্য। 

তারপরে ডুবিল ডিও। জলেতে ব্রহ্গাপ্ডি 

(ওগো) সাতশত বাইছাতে যার চালাই দাড়ী। 

(তখন) তের ডিঙার লোক গিয়া মধুকরে চড়ে 

এই ভিঙীয় যাবে সবে চম্পক নগরে । 

চাদের চৌদ্দ-ডিঙার ভিতর তেরখানাই জলে ডুবল। এখন বাকী মাত্র 
াদের বজরাখান।। তাও টলমল অবস্থায় । চরম মুহুর্তে আসন্ন সর্বনাশ জেনে 

চাদ শুরু করে চণ্ডীর স্বব-স্ততি :-- 

শুন গো মা দেহ গো মা বিষাদে পদচ্ছায়।, 

প্রাণ হারা হইলাম গো মা তাঁরা, 

মাগো তুমি আগ্াশক্তি শুনেছি ম ল্মরণে 
স্থজনে জানে কী আছে তব শক্তি না দিলে। 
মাগো দূরেতে থাকিয়! পবন কুমার, 
ওগে! লক্ষ দিয়া পড়ল গিয়া ডিঙার উপর । 

ওগে। হন্থমানের গায়ে আছে পর্বতের ভার 
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ওগে। ঝলকে ঝলকে পানি উঠে ডিডার পর । 

ওগে। না জানি মারে কত পাথারে ফেলিয়া, 

ওগে। জলের মধ্যে টাদকে ফেপাইল ঠেলিয়া । 

চৌদ্দ ডিউ1 ভুবিল টাদের জয় ব্রাহ্মণী, 
জলের মধ্যে সদাগর ভাসে হইয়্যা পাড়ি। 

চাদের চৌদ্দ-ডিঙা-মধুকর এখন জলের তলায়। সমস্ত ধনরত্ব এখন গঙ্গা 

গার্ভে, সে ভেসে চলেছে শ্লোতের উপর গা ভাসিয়ে দিয়ে । ভাসতে ভাসতে 

শুরু করে বিলাপ £__ 

ওগে। কাশীনাথ রক্ষা কর মোরে-_। 

ওগো সঙ্কটে পড়িয়া টাদ চতু্দিকে চায় 

এমন সময় কাশীনাথ রহিলে কোথায়। 

বণিককুলে জন্ম আমার বণিকি আমার মতি 

আমি কি জানিব তোমার চরণের ভকতি। 

বণিককুলে জন্ম আমার বণিকি আমার ম।, 

বণিককুলে জন্ম ভালো সাধন করলাম ন]। 

বণিককুলে জন্ম আমার বণিকের নন্দন, 

আমি কি জানিব তোমার সাধন ভজন। 

শুরু হয় চাদের ছুঃখ দুর্দশা, একটার পর একট] £-- 

বোয়াল মাছে নিয়ে গেল চাদের হেভাখানি-__ | 

সমুত্রের মধ্যে চাদ হাবুডুবু খায়, 
কুলে থেকে গল্মাবতী দেখিবারে পায়। 

এত বলি পল্মাবতী শোন আমার বাণী 
টাদবেনে দিলে মোরে পুষ্পাঞ্জলি, 

চক্রবর্তী বলে (রয়াণী কার) পদ্ম!, ওগো অমার কথা ধর, 
টাদ্দের যাতে রক্ষা হয় তার উপায় কর। 

পদ্ম ভেল। দেখে টাদ তখন মারিলেন ঠেল। 

থুঃ থুঃ করিয়। টা দিল কুল মাল]। 
শতাধিক বারে তীরে এল সাগর 

চরের উপরে চাদ হাটি বেড়ায়। 

মর! মাছ্ষের দড়ি কাছি চরের উপর পাস়। 
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মর] মানুষের দড়ি কাছি চরের উপর পাইয়্যা 
চাত নেতি ( তেনি ) নিল হাতে। 

মনসার বিষাদে চাদের হল ছুর্গতি 

শেষে কচুর পাতায় করে লজ্জা নিবারণ। 
দিন যায়। যতদূর দুর্ভোগে ভূগবার ভূগে টাদ এক সময় এষৌ পৌছায় 

তার নিজ রাজ্যে চম্পক নগরে। কিন্তু এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে না পুরবাসী 

না রাজবাড়ির কেউই তাকে চিনতে পারে । টাদ শেষটায় বাড়ির ভিতর 
প্রবেশ করলে কেবলমাত্র রাণী সনকণ তাকে চিনতে পেরে তার এ ভিখারীর 
বেশবাশ দেখেতো। কেঁদেই অস্থির £__ 

প্রাণ বধুয়ারে ভাল করি তুমি পরিচয় দাও। 

কী কারণে প্রভু তোমার এত লড়িদড়ি, 

চৌন্দখান] ডিও প্রভু তুমি কারে দিল ভাসি । 
সঙ্গে নিয়াছিলা প্রভূ চৌদ্দশ বাইছারু 

তাদের যত স্ত্রী-পুত্ধ আসিবে এখনি 

কারে! বাপ, কারে। ভাই, কারে। নিজ পতি 

কোথায় রাখিয়। এলে ঠাকুর মহামতি । 

এমন সময় সেনকা লখাইরে কোলে করি 

টার্দের নিকটে এল সেনকা! সুন্দরী । 

লখাইকে দেখে চাদ ভাবে মনে মনে 

কার পুত্র নিয়ে তুমি এসেছ এখানে। 

অন্য পুরুষ সঙ্গ করলি গৃহ বাস, 

সেই কারণে চৌদ্দভিঙা সমুদ্রে হল নাশ । 
এতেক সেনক। তখন ভাবে মনে মন 

টাদকে আনিয়! দিল গর্ভের লিখন । 

সত্য, সত্য, ওগে। সত্য কইছ তুমি 

আমার সাধ ধন দিয়! ছিলেন তোমারে অবণিয়। 

বার বছরের লখাইরে ন। করাল! বিয়া] | 

যজ্ঞস্থানে যাইয়] বিমা করাইও তুমি 
তোমার চরণে ধরিলে। দেবী হউক সদয়। 

৮  এতেক শুনিয়৷ টাদ বলিল তখন, 

উজানী নগরে গিয়া পাত আনিব এখন ॥ 
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টাদ ফিরে পেয়েছে তার রাজ্য-রাজধানী। এইবার তার প্রধান কাজ 

হল লক্মীন্দরের বিয়ে দেওয়া। কাজেই এবার শুরু হল লক্্মীন্দরের জন্ঠ পাত্রী 
খুঁজেবার করা। 

চাদ গাত্রী খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির বন্ধুবর শায় বেনের বাড়ি। 
এদিকে বেউল সুন্দরী দৈবজ্জের গণনাহুসারে তোল] জলে ল্লান করতে হয় 

বলে বড়ই কান্নাকাটি শুরু করে ;__ 

শয়ন মন্দিরে বেউল। করিছে রোদন 

ওগে] তাই শুনে স্থমিত্রা রাণী দিল দরশন। 

ম্মিত্রা বলেন বেউলা করে নিবেদন 

বেউলা বলে ওগো! মাতা আমার বড়ই দুঃখ 
ওগে! তোল! জলে স্নান করিতে চিত্তে না ছিল সখ । 

তাই বেউলা একদিন বাড়ির সকলের অজান্তে সখীসঙ্গে গিয়ে হাজির হয় 
নদীর ঘাটে £_ 

চল চল ওগো বেউল৷ চলগো সত্তর 

ওগো! ত্বরিতে আসিও যেন না জানে স্দাগর। 

তখন সখী সঙ্গে চলে বেউল1 শিব শিব জয় 

মুক্ত বীরের ঘাটে গিয়া হইল উদয়। 

(ওগো) ঘাট ন1 পেয়ে বেউলা নামে পাশ দিয়ে 

কাণী মনস! বইন্তা ছিল সেই ঘাটের পারে। 

কী করিলি ওগো মাগো তোর হউক মাথায় বজ্রপাত 
বাসী বিয়ার রাত্রে খাবি হ্বামী না হইবে আন 
দুই চাইর দ্বিনের মধ্যে পাবি এই কথার প্রমাণ । 
বেউল] বলে তোমার শাপে হবে কী 

আমার মায় আছে দেবী লক্ষমীবতী। 

এই বলিয়া ডুব দিল বেউলা জলের ভিতরে 
সাজ সজ্জা নিয়া বেউল] উঠিল সত্তবরে। 

বেউলা ন্মান করছে, দূর থেকে টাদ সাগর তা লক্ষ্য করছে :_- 
১. , এই কন্ত! পাইলে লখাইর লগে অবস্থা দিব বিয়া, 

মইলে মর] এই বধূ আনবো জিয়াইয়্যা। 
কান করিয়! বেউল] রম চলিল সত্বর 

আপনার গৃছে গিয়া! করিল প্রবেশ । 
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এরপর চাদের কথ শুরু হয় বন্ধুবর শায় (শাহ) বেনের সঙ্গে। শায় $1 

বেনে বলে ৫-- 

আমার ভালে কনা আছে বিয়া! দিতে চাই 

যোগ্য পাত্র পেলে তবেই আমি দিব বিয়ে। ৰ 

চলে ছৃপক্ষের কথাবার্তা । বেউলার গুণপনার সহশ্র পরীক্ষা সা হয়। 

বিবাহের দিন এগিয়ে আমে। বৈচিত্র্যের কিছু নেই এখানে। ছুপক্ষই 
সমান ওজনের ধনী ও অম্ত্ান্ত। কাজেই নিরাপদে নিবিষ্বে লক্ষমীন্দরের 

বিবাহ পর্ব সমাধা হল। লক্ষ্ীন্দর বিয়ের পরদিনই দোলায় চেপে চললো মিজের 
দেশে । ঠিক হল বাসী বিয়ে তথা কুশপ্ডিক1 বরের বাড়িতেই সার। হবে £-- 

তথা হতে চলিল মানিক লক্ষ্মীন্দর 

ত্বরিতে চলিতে গেল চম্পক নগর । 

দোলার কাপড় তুলিয়৷ বেউল! শ্বশতরের রাজা দেখে 

স্বাদশজন বিধবা নারী দেখিল সম্মুখে । 

দক্ষিণেতে শিয়াল দেখে, বামে দেখে সাপ 

তাহা দেখে বেউলার নয়নে এল জাল]। 

তখন এমন নানা মতে, এমন দেখিলাম বটে 

ছুই মাসে চম্পক নগরে হল উপস্থিত। 

চম্পক নগরে এলেন লখাই বেউল। ছুই জন 

জয় জোকার দিল এসে যত নারীগণ। 

তখন বেউলার কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ধরিয়া লখাই 
অমনি চলিয়! গেল লোহার বাসরে। 
টাদ্দ বেড়িল লোহার ঘর ঘিরে নান। অস্ত্র রাজি 

ওগো শত শত ময়ূর থুইল, শতে শতে বেজী ॥ 

উপরে তরুয়] তল! নামে প্রহারি 

প্রহরে প্রহরে বেড়ে শাখে ভরি। 

এখানে কাশী তৈয়ার--শিব আলপন। 
লোহার গৃহে রাখি আইল লখাই বেউল1। 

প্রহরিয়া ঘরে গেল চাদ সদাগর 

লখাই বলে ওগো বেউল! আমার প্রাণ রক্ষা কর। 

লখাই বলে ওগে। বেউল] শাহের কুমারী 

কাল রাজ না খেলাম তোমার বাপের রাড়ি। 
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আমার ক্ষুধায় প্রাণ যায় লোহার বাসরে 

দেহ রেঁধে শীত করে। 

এইবার নাটকের চরম মুহ্ূত। নব দম্পতি নতুন সখের চিন্তায় ঘুমে 
'বিভোর। এমন সময় ক্ষুধা পায় কুমার লক্ষীন্দরের । কিন্ত ওখানে না আছে 
চাপ, না আছে চুলো। এমন অবস্থার বেউল! কীই বা করে? £-- 

নাহি লবণ নাহি তেল ভাবিল তখন 

বিষাদ্দে ভাবিয়া! বেউল! জুড়িল ক্রন্দন । 

ভাবিতে চিন্তিতে বেউল। গে! 

ওগো বেউল। গে। হল বড় জাল! 

তথন মঙ্গল ঘটে ছিল কিছু চাল 

তখন মাজ কাটাই ছি'ড়ে বেউলা গো 

ওগো! বেউলা গে। কাটিল ত্রিহারী 

অবলারে স্মরিয়। মনলার পদে নামাইয়। দিল হাড়ী। 

উঠিয়া রন্ধন করে বেউলা স্থন্দরী 

রন্ধন করে বেউল। রম] গো, 

উনানেতে লয়ে জাল ঘ্বতেতে ভাজিয়! লইল সওয়] পরিমাণ 
জল তাতে নিয়ে লখাইর চক্ষে দিয়! বলে গে। 

বেউল! বলে উঠ গ্রাণেশ্বর-_ 

আমি স্থধা অন্ন রেঁধে থুইলাম হইল কড়, কড়। 
অন্ন দেখিয়া লখাই গো, মনে মনে ভাবে, 

তখন ভোজন করিল যেন মাস উপবাসী । 

ভোজন করিয়! লখাই করে আচায়ন 

করবে তাম্থুলে করে মুখ শোধন । 

লখাই বলে ওগে! বেউলা আমায় পাখার বাতাস কর 
শোনগে। নাড়িলে পাখা বেউল৷ আসিয়াছে 

পায়ে ধরিয়া ৰেউলা লখাইকে বুঝায় 
ও মনেতে প্রবোধ পেয়ে লখাই সুখে নিজ্ত্র। যায়। 

লন্্রীন্দর ভোজন শেষ করে ঘৃমিয়ে পড়েছে । বেউলা বসে তার পা টিপে 

'ঘিচ্ছে। -মাঝে মাঝে তারও বিমুনি এসে যাচ্ছে। ঘরের বাইরে চাদ 
স্দাগর নিজে হেতালের লাঠি নিয়ে বাসর ঘরের চারিদিকে ঘুরে ুটুর পাহারা 
দিচ্ছে। তাছাড়া মঘুর, নেউগা যে কত আছে এবং ঘরের 'অস্ততঃ পক্ষে 
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আধ মাইলের মধ্যে সিপাহী, শাস্্ীর! সব মারাত্মক অন্ত্রস্ত্র নিয়ে প্রস্তত হয়ে 
আছে। সাপ আটকাবার ব্যবস্থার কোনোই ক্রটি নেই। 

এদিকে মেঘলোকে পাষাণের ঘরে, পাথরের সিংহাসনে বসে আছেন 

দেবী মনসা । চাদের এইসব আয়োজন দেখে তিনি ক্রমান্বয়েই |কুপিত হয়ে 
উঠ্ছেন। এই সময় সেখানে এসে হাজির হয় তার সহচরী নেআ-ধোপানী | 

সে এসেই স্মরণ করিয়ে দিল__আজই হল 'কাল-রান্রি'--এই রাত্রের মধ্যে 
যদি লক্ষমীন্দরের প্রাণ সংহার না কর! যায় তা হলে আর ত। করা যাবে না 

কোনো দিনই £-_ 

প্রবোধ পেয়ে লক্ষ্মীন্দর সুখে নিদ্রা যায় 

নেতের সঙ্গে যুক্তি করে শ্রীমনসায়। 

নেত1 বলে পদ্মাবতী এইত স্থ-সময় 

বাসী বিয়ের রাজে হবে লখাই নিধন । 

এ কথা শুনিয়া জুড়িল সকল 

উনকোটি নাগকে গুয়া পান দিয়] পদ্মা 

ঘন ঘন ডাকে । 

চাদের সাথে বিবাদ আমার বাধিল দেবী নামে 

আমি ছয় পুত্র মারিলাম বেটার কিছু নাহি চিৎ 

কোন মতে না পারিলাম ঠাদকে পরাজিতে 

লক্ীন্দরকে দংশন করে তোমর1 কর হে নিু্ল 
তবে সে তোমর] আমার প্রাণ সমতুল। 

অসময়ে কালিয়! নাগ তোমায় করিবে উদ্ধার 

তোমার ধাম ধোর। চলে যায় কালীকে আনিবার। 

এইবার নাটকের চরম মুহুর্ত। মনসার আজ্ঞায় কালিয়া নাগ এসে 
লোহীর বাসর ঘরে ঢুকে ঘুমস্ত লক্্মীন্দরকে দংশন করল :-- 

বানর ঘরের কথা পদ্মা তখন কহিল সকল 

অমনি তুনিতে জুড়িয়া দিল বিষ অষ্টপণ। 

ছয় থলি বিষ রেখো! নিজ লহরে 

দুই থলি বিষ ঢেলো লল্দ্মীন্দরে। 

বিষ খেয়ে কালনাগিণী বিষের তেজে ঢোলে 

শতে শতে যেন তার মুখে আগুন জলে। 

লেজ বাড়িয়! পাক্ দিল কালীনাগ 



রয়াণী ৩৬৩. 

কণ্ঠগম্ত বিষ হল এক আই । 

দক্ষিণ ধারেতে গিয়া! তখন মোমের গন্ধ পায় 

স্থতা' প্রমাণ হয়ে কালীনাগ ঘরে প্রবেশ যায় । 
চিস্তা করে কালীনাগ লখাইর দিকে চাইয়্যা 

ক্যামন করে দংশিব আমি এ শিশুপ্রাণ । 

ক্রোধ করি কালীনাগ উঠিল জ্বলিয়। 

অমনি ব্বাখিলেক কালীনাগ চিস্ত! প্রচারিয়। । 

আর বার কালীনাগ লখাইর দিকে ফিরে চায় 

আর বার কালীনাগ লখাইর যৌবন ফিরে চায় ॥ 
এরপর লক্গ্মীন্দরের পাও লাগল নাগের মাথায়, 

আর কালী বলে লখাই তুমি ছুঃখ দিও কেনে 

আমি এ দোষ ক্ষমিলাম মন্ত্র পুরে লোচনে। 

আর বার কালীনাগ শিথান দিকে যায়, 

লক্ষ্মীন্দরের হাত লাগল নাগের নাথায় ৷ 
এই না দোষ পেয়ে লখাই তোমাকে জানাই 

আমার কোন দোষ নাই। 

ধর্ম তুমি সাক্ষী থাক যত দেবগণ, 
চন্দ্রাদেবী সাক্ষী থাকে অনলের কারণ । 

অনল অপিল সাপ ধত যাহ ছিল 

শষ্য) থেকে যেতে যেতে বলে “সাক্ষী থেকে? পল্স! 
স্থ-বুদ্ধি ঘটে নাগের মাথায় । 

(তখন) ঠচতন্য পাইয়্যা লখাই বেউলাকে স্থধায়,__ 

ওঠে! ওঠে। প্রাণ বেউল। সুন্দরী, 

এখন আমি কাল বিষে এলাই ওগে। জালায় মরি । 

কোথায় রইল মাতা পিত1 কোথাস্ন প্রহরী, 
ওগে! এখন কী বলিব মায়ের কাছে পোহাইলে রজনী । 

সাধেতে করলাম বিয়া বিষম ঝক্মারি 

ওগো আনায় জন্মের মত বিদায় দাও শেষ করিল বিষহবী । 

এক দিবসের লাগি হলেম তোমার বধের ভাঙগী 
ওগো আমায় ছুঃখের জালা দিওনাকে। 

ওগো! শাহের ছুলারী । 
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না জানি কামড়াল কোন্ সাপে গো 

উঠ প্রিয়া শশীমুখী, জীবস্তে তোমারে দেখা 
শোন গো আর না হইবে দরশন গেো।। 

উঠ প্রিয় মোর কাছে, যাবৎ ঠতন্ত আছে 

বেউলাগো--থাকে যেন কাল সদাগরও | 

আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুলে ঘা, নড়িতে ন1 পারি গো 

কাল-নিদ্রা যাও কী কারণ । 

(তখন) ঠেলে ফেলে লক্দ্রীন্দর উত্তর শিয়র 

বেউল৷ তখন পাইল চৈতন্য । 

সব শেষ। লক্ষ্মীন্দর আর ইহলোকে নেই । বেউলা হয়ত বা একটু 
খুমিয়েই পড়েছিল । চলিত প্রবাদ অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রীর চোখে 

হয়ত এই রকমই গাঢ় ঘুম আসে । কালিয়া! নাগ যে কখন এসে লক্ষ্মীন্মরকে 
দংশন করে চলে গেছে তা সে টেরও পায়নি, লক্মীন্দরের ধাক্কায় যখন সে 

'জেগে উঠল তখন দেখে আর বাকী কিছুই নেই। লক্ষীন্দরের সোনার বণ 

গেছে কালো হয়ে। পদ্মের মত নরম গা! আন্তে আস্তে হয়ে উঠছে কাঠ। 

এইবার তাই শুরু হয় বেউলার বিলাপ :-_ 

ওগে। জীবন থাকতে কেন ডাক দিলে না ওগে। প্রাণনাথ 

ওগে। হায়রে আমার প্রভু মইল কেন ডাক দিলে ন]। 

জাগো, জাগো, জাগো তোমর] ওগে। কেন নিত্রা যাও 

বিষেতে ঢলিয়। পড়িল গো তোমরা কেন জাগে! না। 

বিষেতে ঢলিয়া মরিল চম্পকের রাজ কেন দেখ। দিলে ন৷ 

বেউল। বলে শ্বশ্তর শাশুড়ী তোমর! সবাই জাগে! । 
বেউলা বলে চন্দ্রস্থর্য তোমরা জাগে] । 

বেউল। বলে দিবা রাজ্র তোমর। জাগে 

বেউলা বলে অভাগিনী, প্রভুরে কামড়াল কোন্ সাপে? 
হায় রে বলিয়! বেউলার বাড়ে কান্নার ধ্বনি, 

ঘর হতে শোনে পেনক। শাউকালী । 

সেনক। বলে ওরে প্রভু শোন বিপরীত 

লোহার ঘরে ক্রন্দন কেন শোন আচন্বিত। 

মায়ের প্রাণেতে এল কালদূত 

বুকে ঘা দিয় সেনক1 বলে ভগবান, 
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লাখি মারিয়া কপাট ফেলাইল দূরে 
সোনা কান্দিতে কান্দিতে গেল লোহার বাসরে। 

ছেলে স্থখের পড়ল লখাই পইড়্যাছে বধিয়। 
কান্দিতে লাগিল সোন৷ পুত্র কোলে নিয়া । 
ওম] বলে কে ডাকে মোরে-_ 

তুমি একবার কোলে এসো আমার লখাইরে । 

পুর্বে মোর ছয় পুত্র মৈল, সোনার রত্ব ছিলি, 

পুবে ছয় পুত্র মৈল রূপেতে পরশমণি । 

ছয় বধূ জুড়িয়৷ কান্দে থাকিতে না! পারি 
তুমি একবার কোলে এসে! পাণ (প্রাণ) লখাইরে। 

আমি কার বা করলাম চুরি সোনার পুতুলী, 
ওগে। পুত্রচোরা বলে আমায় কেব। দিল গালি, 

তুই এসো আমার লখাইরে। 
খেলাইতে গেছে সে পাছনী হাতে লইয়্য। 
তুমি বিজয় করিতে গেছ ঘোড়ায় চড়িয়!। 

ভোজন করিতে গেছ ভাগুারের ঘরে 

তুমি বিবাহ করিতে গেছ উজানী নগরে। 
লখাইর হাতের বাশী কার হাতে দিব 

ওগে! চন্দন কাজল দিয়ে কার মুখে চাব। 

কান্দিতে কান্দিতে হল ছুই প্রহর বেলা 

চাদ বলে কেন কাদ্দ অভাগী সেনক]। 

কাল আমি শায়ের বাড়ি খবর দিয়াছি, 

স্থথে অন্ন থেতে আমায় দিবে না বিধাতা । 

যা হবার তা হয়েছে। সবাই ব্যস্ত লখাইর সৎকারের জন্য । বেউলা 
বেঁকে বসল । বলল, আমি যদি সতী নারী হই তা হলে সাবিত্রীর মতো! আমিও 
আমার ম্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনব। তোমর। ভেল। বানিয়ে দাও আমি 

ভাতে করে আমার মর] স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেসে চলব। 

বেউলার কথায় নাগেশ্বর মালী কল] গাছ কেটে ভেল। তৈরী করে দিল ;__ 

" ষোল গাছি কলার বাছিয়৷ লইল খোল 
তার ছুই পার্থে লাগাইল বাশের খিল । 

চার পাশ ছাউনী উপরে বাধে ম্যারাপ 
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শুধু পুষ্প দিল নাই দিল খড় 

সহমত প্রদীপ দিয়ে তুলিল ভেলাতে 

খাট এক অতি অন্থপম, ভেলা ভাসে নদীতে। 

ছয় পুত্রবধূ এসে দিল দরশন 
পিছন হতে কেহ কেহ করে নিবারণ। 

কেহ ধরে বেউল্লার হাত, কেহ ধরে পাও 

এ বয়সে পরবাসে যাইব। একেলা, 

বেউল। তখন ডেকে কয়-_দ্রিদি, 

আমায় তোমর! বারণ কোর ন|। 

আমি এই প্রভুর সনে চলিব এখনে 
মনে করেছি বাসন।। 

এইবার বেউলার যাত্রা হল শুরু-_-অনির্দেশের পথে । দিন যায় রাত যায় 

মাসের পর মাস। পথের কষ্ট বড়ই করুণ। বেউলার পিক্ত্রালয়ে খবর 
পৌছাতেই ভাইর এগিয়ে আসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য । বেউল। 

তাদের বুঝিয়ে বিদায় করে। এরপর আসে ধোনা মোনা, সারিদা গোদা__ 
চোর ডাকাত-_জীবজন্ত অনেক কিছু । কিন্তু বেউলা তাদেরও জয় করে 
চলতে থাকে নেব্রাবতীর বাক (মত্বাস্তরে নেতা-ধোপানীর ঘাঠ ) পর্যস্ত। 

সেখানে পায় নেতা ধোপানীর সাক্ষাৎ £__ 

বেউলাকে দেখিয়া নেতের দুঃখে বুক ফাটে 

| দুইজনে কয় কথ৷ সব কিছু তার। 

রাত পোহালে বস্ত্র নিয়ে চলে কাচিতে 

নেত। হতে বেউলার ছিল অনেক গুণ 

তার জন্যে দিল খুলে চুল। 
মল পাড় শাড়ীর মধ্যে দ্দিল সব পরিচয় 

মর! পতি নিয়ে ম্বর্গে এসেছে আজ উষ! 

পরীক্ষার জন্য আজ প্রস্তত হইও মা মনসা । 

শাড়ী খুলে পল্মাবতী নির খিয়! চায় 
শাড়ীর ভাজে বেউলার লেখা পত্র 

দেখিবারে পায়। 

পল্পা বলে এত তুমি কেন কর মিছি 

আমার শক্ররে রাখিল! ঘরে মিতী। 
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পল্মাবতী বলে মোর বোল ধর 
তোর ঘর হতে এখনই বেউলাকে দূর কর। 
এ-কথা শুনিয়৷ নেতা নিল পদধূলি 
দূর হতে ডাকে নেত বেউল। বেউল। বলি। 

নেতা বলে বেউল। তুমি অন্ত স্থানে চল 

তোর জন্যে আজ আমি না পেলেম দেবকুলে স্থান। 

বেউলা স্বর্গে গিয়ে পৌছেছে । কিন্তু যত সহজে কার্ধ উদ্ধার হবে 

ভেবেছিল তা হলনা । মনসা! ত রেগেই কাই । বেউল। দুঃখ করতে থাকে 

নেতার কাছে ;_ ূ 

মাসী আমার প্রতূর প্রাণ দিয়ে যাও গো 

প্রভুর লইগ্যা ছয়মাস ধইর্যা গে৷ অন্ন নাই খাই, 

প্রতুর লইগ্য। ছয় মাস ধইর্যা গে নিন্ত্। নাই যাই। 

তোমার ধোপ। হয়ে গো__কাপড় কাচিলাম গে! 

তোমার দাসী হয়ে গো-_বাট্না বাট্লাম, 

প্রতিজ প্রভৃর জন্ত করিয়া করেছি সবখানি 

আমার প্রতৃর প্রাণ দিলে খাব অন্নপানি। 

বেউলার জন্য নেতার সহানুভূতির অস্ত নেই, কিন্তু তার পক্ষে করবারও 

কিছু নেই। শেষে এক মতলব ঠিক করল; মহাদেব হলেন মনলারও গুরু, 

কাজেই যদি একবার তাকে ধরা যায় তাহলে হয়ত কার্ধসিদ্ধি হতে পারে। 

তাই বেউলাকে উপদেশ দিল, “মহাদেব নৃত্যগীতের বড়ই মমঝদার, কাজেই 

তীকে যদি নাচে গানে তুষ্ট করতে পার তবেই তোমার কাধসিদ্ধি হবে।» 

বেউলা তাতেই রাজী হয়ে স্বর্গের সভাগৃহে প্রবেশ করে ১7 * 

নৃত্য করে বেউলা রম! ঘন নাড়ে হাত 

নৃত্যেতে মোহিত হৈল ত্রলক্ষ্যের নাথ । 

কোন্ গাইনে গান করে তারে ডাক দিয়া আন 

বহিঃঘবারে করে গান শুনিতে ন। পারি আমি তান। 

লক্ষ কোটি স্বর্গনতকী বস্তত না লাগে ভালে শিবের 

বৈকালী দেখিতে নৃত্য এখন শিবের এমনিতর তানে। 

বেউলার মন হয় আনন্দিত 

নৃতোতে মোহিত হলে মহাদেব । 



৩৬৮ বাংলার পল্লীগীত 

শিব বলে নর্তকী নৃত্য বন্ধ কর 

মান। শুনে যা চাবি তাই দিব বর। 

বেউল! বলে ঠাকুর, অমন আলগ! বরের কাজ নাই। 

একবারে চাই, দিবে কিনা বল সত্য করে। 

মহাদেব বলে এবে করিলাম সত্য । 

আচল পাতিয়! বেউলা মাগে স্বামী বর 

মহাদেব তথাস্ত তথাস্ত বলে দিলেন স্বামী বর। 
আমি বুঝিতে না পারি কাশীনাথ তোমার লীলাখেল' 

হরিয়েছেন মহাকাল লখাইরে, বুঝি সর্বনাশ 

এই বুঝি প্রাণের কুমারী উধা হে। 

এইবার বেউলার নিজের পরিচয় দিয়ে স্বামীর প্রাণ নিয়ে ফিরে যাৰার 

পালা £-- 

বেউলা বলে ঠাকুর শাপের ফলে 

জন্মিয়াছি ক্ষিতিতলে, 

মনসা করেছে আমার হেন দশ হে। 

শিব বলে শোন ওহে নন্দী মহিম। 
চট্ু করে মনসারে আমার পুরে আন। 

হেথা] হতে নন্দী তখন করিল গমন 

পল্মার নিকটে গিয়! দিল দরশন | 

নন্দীকে দেখিয়া পল্মার চমকিত মন 

গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন। 

নন্দী বলে পল্মা আমার বসবার কাজ লাই 
তোমাকে নিতে মোরে পাঠালেন গোসাই। 
তথা হতে নন্দী তখন করিল গমন 

শিবপুরে গিয়ে ছুজন দিল দরশন। 

এইবার উপসংহার । মনসা কর্তৃক লক্মীন্দরের প্রাণদান ও বেউলার 
শ্বশুর গৃহে প্রত্যাবর্তন £_ 

শিবের আজ্ঞায় পল্মাবতী তখন জীয়াইতে বসে 
লখাই জীয়াইতে পদ্মার কত মন্ত্র লাগে । 

( লখাই, জীয়াও জীয়াও রে”) 



লশ্্রীন্দরের 

এখনও তার 

বর্ণনা করে £- 

চ, 
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একে একে থুইল হাড় বন্ত প্রমাণ করি 

শিব শিব বলি পদ্মা মন্ত্র দিল পড়ি। 

( লখাই, জীয়াও জীয়াও রে) 

পল্মার মন্ত্রের জোরে হাড়ে লাগে মাস 

ব্রহ্মা, বিষণ দেবতায় দিল কটি বাস। 

( লখাই, জীয়াও জীয়াও রে) 
ওঠ ওঠ লখাই এবার কেন নিদ্রা যাও 

তোমার শরীরে আর কালবিধ নাই 
আর যদি শোন কথা শিবের দোহাই 

ভূমেতে উঠিয়া! দাড়াও স্থন্দর লখাই। 

( লখাই, জীয়াও জীয়াও রে) 

বুকে হস্ত দিয়] পদ্মা মহামস্ত্র জপে 

পিঠে চাপড় দিয় পল্ম! হস্ত ধরি তোলে। 

( লখাই জীয়াইলে। রে )। 

প্রাণলাভের সাথে সাথেই রয়াণী পাল। গান সাঙ্গ হয়। কিন্ত 

গৃহে প্রত্যাবর্তন বাকী আছে। রয়াণীকার অত্যন্ত সংক্ষেপে 

মনল] দেবীর দয়ায় লক্ষীন্দর পায় প্রাণ 
দেবগণে প্রণমিয়৷ বেউল। ঘরে যান । 

ছয় মাস পরে যখন লখাইর শ্রাদ্ধ উপস্থিত 
হেন কালে লখাই সহ বেউল আসে আচন্বিত। 

মরাপুত্র ফিরে আসে শুনেছ কি কোথাও 

ছুটে আসে রাজা রাণী, আসে লোকজন । 

বেউল। বলে ঠাকুর তুমি মোর বাক্য ধর 
মত্যলোকে তুমি দেবী মনসার পুজ1 কর। 

এত শুনি চার্দ বেনে বলে আক্ষেপে, 

ষে হস্তে পুজিয়াছি শিব শুলপাণি 

ক্যামনে পুজিব আমি চাঙমুই কানী ? 

আকাশ হইতে দববাণী তখন বুঝি হয় 
বাম হত্তে কর পুজা সন্তপ্ট নিশ্চয়। 

এত শুনি বাম হস্তে টাদ দিল পুষ্পাঞ্জলি-_ 
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আকাশ হইতে পুম্পবৃষ্টি আইল সকলি। 
টাদের চৌদ্দ ডিঙা মধুকর আর মাঝিমাল্লা যত 
আসিল নিমেষে তারা ভোজবাজীর মত। 
একে একে আমিলেক আরও পুত্র ছয় জন 

আনন্দের ফোয়ারা তখন ছোটে ত্রিতুবন। 



অসম পল্লিচ্ছেদ 

[ কৰি, তরজ। ও উপ] 

কবিগান ্ 
) 

কবিগান বাংলার নিজস্ব সম্পদ--দেশের অগণিত নরনারীর শিক্ষার ও জ্ঞান 
প্রলারের যন্ত্র। সাধারণতঃ কবি গায়কর] সাধারণ ঘরেরই লোক। কিন্তু 

তার! ঈশ্বরদ্ত কবিত্ব শক্তির অধিকারী ।* কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সর্ব 

স্তরের মানুষই কবিগানের প্রতি আগ্রহশীল। একদিন এই পশ্চিমবাংলার বুকেই 
জন্মেছিলেন হরু ঠাকুর (হরেরুষ দীর্ঘাঙ্গী ), রাম বন্থ, ভোলা ময়, 

গোপাল উড়ে, এপ্ট,নী ফিপসিঙ্লী ইত্যাদি বিখ্যাত কবিয়াল । শুধুমাত্র এপ্ট,নী 
ফিরিঙ্গীর কবিয়াল হওয়ার কথ চিন্তা করলেই বোঝা যাবে কী ভাবে সেই 
বুটিশ যুগের প্রারস্তে কার্ধব্যপদেশে এক ইংরেজ তনয় এদেশে এসে এদেশের 

মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। অবাক হতে হয় কিভাবে এই নব অল্পশিক্ষিত 

€লোক, সভায় দাড়িয়ে বিনা প্রস্তুতিতে মুখে মুখে ছন্দের ও স্থরের মিল 

রেখে কবিতা আউড়ে যান। শ্রধু কি কবিতাই? এর ভিতর একাধারে 

যেমনি মেলে ধর্মের উপাখ্যান, দর্শনের দূরূহ ও গৃঢ়তত্ব, উপস্থিত ও সামঘ়িক 

কথা, অপর দিকে তেমনি পরিচয় মেলে এই সব পল্লীকবিদের সহজাত কবিত্ব 

শক্তির। বিদেশী এণ্ট,নী সেই থেকেই ভিড়ে গেলেন কবির দলে। বিয়ে 

করলেন এক ভারতীয়! নারী। চিরদিনের মতে। রয়ে গেলেন ভারতের 

মাটিতে । 

এই কবির দলে সাধারণতঃ একজন থাকেন মূল গায়েন, চলতি কথায় বলে 

কবিয়াল। পুর্ববঙ্গের কোনে! কোনো অঞ্চলে একে বলে 'সরকার' ৷ তা ছাড় 
দলে থাকে তীর দোহার ও বাদকবুন্দ। বাজন1 বলতে ঢোল ও কামিই 

গ্রধান। আবহ সংগীত স্থট্টির জন্ত বেহালার চলন আছে অনেক দিনন থেকেই, 

আজকালকার কবির দলে অবশ্য ক্লারিওনেট ও ফুট বীশীও দেখা যায়। কিন্ত 

এগুলি গৌন। কবির দলের আদত সংগীত মন্ত্র বলতে ঢোল এবং কালি: 
চপ পাপ মসসাাপস্প পপ 

*পূর্ববন্গের কবিগান মম্পর্কে বিদ্ৃত আলোচনার জন্ভ এই এ্ন্থকারের "“পললীগীতি ও পূর্ববঙ্গ” 

প্রস্থ জট | 
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এককালে কবির দলে সাধারণতঃ রামায়ন, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনীর 

উপরেই ভিত্তি করে গীতি রচিত হত। আপরে সাধারণতঃ একজন কবিতার 
মাধ্যমেই প্রশ্ন করেন, অপরজনকে সে বিষয়ে উত্তর দিতে হয়। এইসব. কবির 

গানকে বলে একক কবি। এতে ঠিক কবিগান বলতে যে জিনিষটি পাঠকের 

মনে উদ্দয় হয় সে জিনিষটি পাওয়া যায় না। কারণ কবিগান শোনার প্রধান 

আগ্রহই হল কবিদের কবিত্ব শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা। কাজেই একই 

কবির কবিত৷ শুনে কবিত্ব শক্তির যাচাই করা চলে না। বাই কবির 

আসরে সাধারণতঃ অন্ততঃ পক্ষে দুই, সময় বুঝে তিন বা চার দলের ও বায়না 
হয়ে থাকে । তখনই সত্যিকারের কবির আসর বসে। এবং এই জায়গায়ই 

সত্যিকারের কবিদের কবিত্ব শক্তির পরীক্ষা হয় । 

তৎকালীন প্রাচীন কবিয়ালদের কথা ছেড়ে দিলেও আজও পশ্চিমবঙ্গ 

এবং পূর্ববঙ্গের কোনে। কোনে অঞ্চলে কিছু কিছু কবিয়ালের সন্ধান পাওয়া 

যায়। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদের সেখ গুমানী দেওয়ান ও বীরভূমের 
লম্ঘেদ্দর চক্রবর্তী এবং পুর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের রামুমালী, ৬হরিচরণ আচার্য, 
কুঞ্জ দত্ত, শরৎ বৈরাগী, চট্টগ্রামের রমেশ শীল, বরিশীলের নকুলেশ্বর সরকার 

এবং ফরিদপুরের নারায়ণ বালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 
কবিগানের কোনে নির্দিষ্ট পালাগান নেই। আসর বুঝে, একপক্ষের 

কবিয়াল যে কোনে! বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে পারেন । ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, 

বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনৈতিক কি সামাজিক যে কোনে। বিষয়েরই হোক ন। কেন, অপর 

পক্ষকে ঠিক তার উপযুক্ত জবাব দিতে হবে । নইলে পরাজগ্ন বরণ করতে 

হয়। প্রশ্ন কর্তাকেই শেষটায় তার উত্তর দিতে হয়। এই সব কবিগানের 

আসরে অনেক সময় প্রতিযোগিতা হয় ও বিজয়ীকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থ! 

থাকে । এক কথায় কবিগানের বিষয়বস্তু সমুদ্রের জলের মতোই অনন্ত 
প্রসারী। ছুই দলে পাল্লা বাধলে অনেক সময় তা ছু তিন দিন ধরেও 
চলতে থাকে । কোনো কোনে সময় সভাস্থ লোকেরা শেষটায় “যোটক' € ছুই 
দলের মিলন করিয়ে দেওয়াকে বলে ) করিয়ে সভা! ভঙ্গ ঘোষণ। করেন। 

কবিগানের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল একপক্ষ যাকে খারাপ বলে বর্ণন। 
করেন অপর পক্ষ তাকেই ভাল বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। এরই ফলে 
জমে উঠে কবির আসর, প্রকাশ হয়ে পড়ে ধার ধার কবিত্ব শক্তির । 

কবির আসর বসেছে। প্রথমে শুরু হল সভা! বন্দনা ব! আসর বন্দন]। 
এক পক্ষ উঠেই বলতে শ্বরু করেন £-- 
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(শেন সভাজন করি নিবেদন 
কেমনে করিব আমি সে রূপ বর্ণন। 

যাহার প্রসাদে প্রসাদী হে গুণবান, 
আমি ভক্তিমাল্য করে, শ্রীপাদ পঙ্নছজে 

তাই হই আগুয়ান 1/ 

তোমা সবাকারে প্রণাম জানাই 

দোষক্রটি মোর ক্ষমিও সদাই, 
আমি জ্ঞানহীন, অজ্ঞান অক্ষম 

সে রূপ বণিতে নহি সম্পূর্ণ সক্ষম 
যে দেশের ঘরে জন্ম লভিল 

জয়দেব মহাকবি, 

তাহাদেরই সরে বীনাটি সাধিল 

নতুন দিনের রবি। 

সেই আসরে আমি অতি দীন 

সাগর মাঝারে যেমতি মীন । 

সভ। বন্দনার পর আসর বন্দনা । কোনে। কোনে ক্ষেত্রে একই সঙ্গে এ 

ছুটি বন্ত সংঘটিত হয়ে থাকে । কোথাও বা অপর পক্ষের কবিয়ালও সভা 

বন্দনার পদটুকু বাদ দিয়ে আসর বন্দনার স্থষোগ নিয়ে বলতে থাকেন £__ 

/প্রেম-মন্দিরে 

আছে সব বিশ্ব বন্দীরে। 

ঘরের কপাট খুলে 

ঘরকে গেলে 

জীবের পুরে অভিসদ্ধিরে.// 

তোমার যাহ। প্রয়োজন 

আছে সকল আয়োজন 

অবারিত ঘারে বাধা দেয়না কোনজন । 

যত যত ইচ্ছা তার নাইরে গজন 

সেখ! বন্ধ ও মুক্তি সদ্ধিরে গ্রেম-অন্দিরে । 

এই আসর বন্দনাটি মুশিদাবাদের কবিয়াল সেখ গুমানী দেওয়ানের 
রচিত। কবিয়াল ঘে কত অসাশ্দায়িক এই গানটি অনুধাবন 

করলেই বেষ্ট হবে। আর একবার কোনে! এক কবির আনবে জনৈক 
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কবিয়াল তার আসর বন্দনার শেষেই বলে বসলেন__ আমর! দেশ হতে দেশে 

উড়ে বেড়াব নতুনের সন্ধানে, প্রয়োজন বোধে জার্মানিতেও যাব। সেখ 

গুমানী দেওয়ান এর প্রত্যুত্তরে বললেন, কেন? আমাদের দেশ কি কোনো? 

দেশ অপেক্ষা ছোট নাকি £ 

(কাজ) 

| 
বাংলা আমার নয়রে কাঙাল ধনজনে পুর্ণ রয়। 

পরের পানে থাকবে চেয়ে সোনার বাংল সে দেশ নয়) 
বঙ্গ মা তুই বিশ্ব রাণীর আদরের মা ছুলালী । 

আপন রূপের উজল ছটায় বিশ্বটাকে ভূলালী 7 

তোমার বুকের ক্ষীর-পিপাসা জাগছে সবার অন্তরে । 

তাই মভাপ্রাণ লক্ষ মানব মরছে রণ-প্রাস্তরে । 
ভালে তোমার হাজার মানিক বিশ্বপতির বিরাট দান। 

বিশ্বখানাই তোমার দেহ সকল দেহের তুমি প্রাণ । 

আত্মহার! লাখবাগে তোর আপন মনে ফুটছে ফুল 

দিগন্তেরই বাধন টুটে আসছে ছুটে ভ্রমরকুল । 

ছুটছে কোথাও শ্োতন্থিণী আপন বুকের ক্ষীর দানে, 
ভাঙছে মাথ1 জীবন দিতে বঙ্গমা, তোর সন্তানে। 

দেবত' দলের রঙ্গ ভূমি শাস্তি দানে স্সিপ্ধ নীর 

অতুল শোভা দেখবে বলে শৈলরাশির উর্ধ্ব শির । 

হেম বরণীর শ্যামল প্রভ। ছুট্ছে শ্বরগ বন্দরে 

বঙ্গ মা, তুই কি রেখেছিস সবুজ পাতার অন্দরে । . 

( তোর ) এই কুটিরে লিখে গেছে বাল্নিকী আর পরাশর, 

ভীম্ম ফ্রোণ আর দাতা কর্ণ কৃষ্ণ পার্থ ধনুর্ধর 
শ্রীরাম সীতা চরণ রেখা রেখে গেছে এই দেশে, 
আদিত্যের শ্রেষ্ঠ রীজা নবরতন যার বামে, 
তোর কোলেতেই জন্মে ছিল মহাকবি কালিদাস, 
চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি গৌর নিতাই শ্রীনিবাস। 
বর্ণ রাশির উচ্চ চুড়ে অতুল শোভে শাহান শা। 

্বপ্ররাজ্য বঙ্গ-কুমার গৌড় রাজা হুসেন শা) 
ইব্রাহিমের নাম ডোবালে! তোমার হাজি মহলীন 
কাইকোবাদ আর গ্রীন 
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মল্লরণে তোমার গামায় বিশ্ব দিল ইস্তাফ। 

তোমার বুকের রাঙ্গা'কবি গোলাম নবী মোস্তাফা । 
তোমার আমার পরাণ বাগে বাধন হার সে বুলবুল 

আকাশ বাতাস দুলিয়ে তোলে বীর কবি কাজী নজরুল। 

বঙ্গমা, তোর বিশ্বমাঝে দৃশ্য অতি চমৎকার, 

বিশ্বকবি রবিন ঠাকুর তোর কোলেতেই জন্ম তার। 
ভয় কি রে ভাই বঙ্গবাসী থাকতে তোদের এত বল 

দ্বার খুলে চল আগল ভেঙে মোছরে মায়ের নয়ন জল । 

বাংলা মায়ের লৌহম্বারে হানছে আঘাত জাপানে, 
চলরে তরুণ উড়িয়ে দেব তরুণ উধায় চাপানে। 

ক্ষেপলে তোরা বজ্রাণে কে কখবে তোদের বল রে বল। 

মাখলে মাটি ধরলে লাঠি উঠ্বে কেঁপে ধরাতল। 
ঝড় তৃফানে হালটি ছেড়ে কান্নাকাটি করব না 

পল্লীজীবন শক্ত কর ভাই কারে! হাতে মরব না। 

আসিলে জাপানে জার্মান রুষে অমনি পড়িবে ঝাঁপিয়া। 

হিমাচল গিরি পলকে ওডাবো বিশ্ব উঠিবে কাপিয়া। 

ছুটির আকাশ চুরমার করি বজপাণির ছুর্গে, 
টুটি ধরে তার ফেলিব ভূতলে আমর] বসিব স্বর্গে । 

বাস্থুকী বাজাবে জয়ের ডঙ্ক! ধূমকেতু হবে অন্ুচর, 

গড়িব নৃতন সৃষ্টি শাস্তিপুর্ণ করিব চরাচর। 

একটি ভাইয়ের পদ্াঘাতে আঞ্জ পরাজয় মানে বিশ্ব, 

সব ভাই মিলে উড্ড়াবে! নিশান ভীষণ হইবে দৃশ্তয। 
বিশ্বের রাজ। প্রকৃতির দানে নহি মোরা কভু কাঙালী 
জগত মাঝে দেখাইতে চাই আমর বিজয়ী বাঙালী ॥ 

উপরের গীতটি লক্ষ্য করলে হ্ুল্প শিক্ষিত লোক-কবির কবিত্ব শক্তির 

পরিমাপ করা হয়ত পাঠকের পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু কবিগানের জমাট আসর 

সম্পর্কে ধারণা কর! সম্ভব নাও হতে পারে। তাই আমর এইবার একটি 

কবিগানের আসরের একটা মোটামুটি চিত্র আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কবিগানের নিদ্দিষ্ট কোনে! পালাগান নেই। 

আসর বন্দনা কিংবা পালট গানের মুখে আসর' বুঝে প্রথম পক্ষ যে কোনো 
বিষয়ের উপর প্রশ্ন তুলতে পারেন। এই রকম এক কবির আসরে প্রথম্ 
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পক্ষের কবিয়শলের নাম শক্তিধর দাস, দ্বিতীয় পক্ষের কবিয়ালের নাম মৃত্যুপ়্ 
রাগ। প্রথম কবিয়াল উঠে যথারীতি সভা বন্দনা, আসর বন্দনা শেষ করে 
চাপান দিলেন £ 

/পুরাকালে বেদ বেদাস্তে জানি দেবত1 ছিল ভোল। মহেশ্বর, 

ত্রিকালজ্ঞ দেবতা তিনি কালকুট পান করে হলেন মৃত্যু) 
ত্রিকাল যদি জান বাপু বলত সত্ব । 

নর কিংব! নারী কেবা শ্রেষ্ঠতর । ) 

নর হৃট্টির আদি জানিহ নিশ্চয় 
নারী হয়ে প্রমাণ তুমি দিও বাবু মহাশয়! 

কবিয়াল শক্তিধর এই পর্যন্ত বলে থামলেন। বেজে উঠল ঢোল এবং 

কাসি। উপরের চাপানে দেখতে পাচ্ছি কবিয়াল নিজেই পুরুষের পক্ষ 

সমর্থন করছেন এবং তার প্রতিপক্ষ ম্ৃত্যুগ্তয় বাগকে নারী হয়ে এর জবাব 

দিতে বলছেন । আবাব গ্লেষ করে বলছেন_-আমি যে কথা বললাম তুমি 

এটাই মেনে লও অর্থাৎ আমার কাছে পরাজয় বরণ কর। 

দ্বিতীয় পক্ষের কবিয়াল মৃত্যুপ্যয়ও কমতি নন। আসর বন্দনা, সভ1 বন্দনার 
পর এইবার কাটান দিতে উঠলেন। বেজে উঠল ঢোল ওকাসি। তিনি 
প্রথমটায় শক্তিধরের পাম নিয়ে বিন্যাম করে পরে ক্রমায্পয়ে অগ্রসর হতে 
থাকেন মূল বক্তব্যের দিকে £-- 

“ শুনেন সব ভদ্র পঞ্চজন। কবির নতুন প্রস্তাবনা। 
শক্তিধর নাম ধরেছেন কী কী শক্তি ধরেন তিনি 
তার নাই কোন ঠিকানা 
জিজ্ঞাসিছ মোরে নর কিবা নারী কেবা শ্রেষ্ঠতর, 
তুমি পুরুষ হয়েছ, আমায় করেছ নারী । 
( বাবু গো আমায় নারী করে সাজিয়েছে ) 
তুমি মৃত্যুগয়, শুন বটে মহাশয় 
হৃষ্টিতত্ব কিছু বলিব নিশ্চয়। 
অনাদি অপার, সীম! নাহি তাঁর 

ক্ষিতি, স্থিতি, মুত, ব্যোম্ 
অনস্ত শয়নে আছেন দেব নারায়ণ, | 
বৃথাই কাটে দিন সঙ্গী বিহন। | 
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হেন কালে মনোমধ্যে বাসনা জাগিল 

মূহুর্ত মধ্যে এক কায়! স্থজিল। 

নিজের অংশোদ্ভূত নাম নারায়ণী 
এক আত্ম ছুই দেহ শুনগে। আপুনি । 

নরনারী একই আত্মা! বিদিত সংসারে, 

সৃষ্টি রক্ষা তরে তার] ভিন্নরূপ ধরে। 

পাঠকগণ হয়ত লক্ষা করেছেন, শক্তিধর কৌশলে কেবলমাত্র একটি কথায় 

তার বক্তব্য শেষ করতে চান, প্রকারান্তরে মূল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চান। তাই 
দেখে শক্তিধর আবার চাপান দেন £- 

তুমি মৃত্যুপ্নয় জানি হে আমরা 

তোমার মরণও নাই বুদ্ধিও নাই ঘটে 

(তাই) প্রশ্থের জবাব দরে রেখে কবি গাইছ বটে। 

বাম জাতি স্বভাবতঃ বামাবুদ্ধি ধরে 

এই সব কথ] লিখে গেছে বেদে আর পুরাণে । 

সত্যি যদি কবিয়াল হও 

আমার কথার জবাব দাও 

নর কিবা নারী কেবা! শ্রেষ্ট হয়। 

মৃত্যুগ্যয় দেখলেন তার চালাকি আর চলছে না, /তথন তিনি ম্বাভাবিক 

কবিয়ালদের মতই উত্তর দিলেন :-_ 

নমঃ মাগে কাত্যায়নী, তৃমি কৈলাসে ভবানী 
অধমেরে কৃপা কর কণ্ঠে দিও মা বাণী। 1 

যার দয়াতে জনম হল, দেখলাম বিশ্বধয় 

সেই সে আমার ম! জননী কথা মিথ্যা নয়। 

মাম্ের সমান কেবা আছে এ তিন ভবনে 

শক্তিধরের শক্তি এবার দেখবে ছু নয়নে । 

সহজ কথায় জবাব পায় না, ভাল জলে যার মন ভরে না 

ভার1 নগর থেকে জঙ্গলে কেন রয়ন। 

( এই কথাটাই বুঝি ন)॥ 

নারী জাতি মাতৃ জাতি, সবার উপর স্থান 

পুরুষ ত ছায়া মা কর প্রণিধান। 
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নারীর তেজে ধবংস হল, অস্থর দানব 

নারী সীতার শাপে মোল লক্কার রাবণ। 
পুরুষতো কামুক জাতি স্বার্থপর হীন 

নারীর সমান গুণ পাবে কি কখন। 

এইবার শক্তিধরের জবাব দেবার পাল।। তিনি এখনও চটে ওঠেননি, 
কারণ চটুবার এখনও ঠিক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি । আসরও ঠিক জমছে 

না, তবু আইন মাফিক তাকে উত্তর দিতে হয়। তবে, একটু মিশ্র রসে :__ 

বস তৃমি মৃত্যুঞয় শুন এবে মহাশয় | 
তোমার নারীর গুণের কথা করিব বর্ণন/1 

অহল্যা সতীর কথা বিদিত ভূবনে 

স্বামী ছেড়ে প্রেম করে অতি সঙ্গোপনে । 

কুমারী সতী নারী কুস্তীর কথ! ধর 
কর্ণের জন্মের কথ1 একবার মনে কর। 

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী এতে যদি হয় সতী 

অসতীর ফর্দখান! দিও তুমি আনি। 
সতী নারীর গুণের কথা আরে কিছু শোনো 
ঢাকার সভী নারী বিভাবতীর নাম এর মধ্যে গুণো। 

তুমি বল বটে মায়ের সমান তুলন! নাহি হয় 
কিন্তু বাপু পিতা! না! হলে একা! মাতার অস্তিত্ব কি রয়? 

পুরুষ ক্ষমার প্রতীক বিদিত ভূবনে 

নারী তো আশ্রিত! মাত্র জেনো গে! স্মরণে । 

মৃত্যুঞ্জয় রেগে গেছেন । কিন্তু কবির নিয়ম হল যিনি রেগে যাবেন তারই 
পরাজয় বরণ করতে হয়, কারণ তিনি তখন যুক্তি হারিয়ে ফেলেন। যুক্তি 

হারালে তাঁকে পরাজয় বরণ করতেই হবে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তর দেন £__ 

তাদের পুরুষের ষাই বলিহারী 
মিথ্যা কথার সওদাগরী, 

ছলে বলে কল কৌশলে নিজের সাফাই গাই্স/ 
তোর] য্দি এতই পারি, 

তবে কেন পায়ে ধরিস, 

সাক্ষী আছে ত্রজের সতী রাধা। 



তরজ। ৩৭৯ 

সত্যি যদি বড় হতিস 

দেশের দুর্দশ। নিশ্চয় ঘুচাতিস 

করতিস ন। আর নাধা। 

পুর্বেই উল্লেখ করেছি চটলেই কবির পরাজয় স্থুনিশ্চিত। শক্তিধর বেশ 

ঠাণ্ডা মেজাজে উত্তর দিলেন £-_ 

ন বন্ধু ভাই বলি যে তোমারে 

তোমার কথার জবাব দিব এইবারে 1 

সৃষ্টিতত্ব ব্যাখ্য] তুমি পূর্বেই করেছ 
তাহার ভিতরেই তোমার উত্তরও দিয়েছ | 

নারায়ণী যদি নারায়ণের অংশোদভূত হয় 

নিজের পা নিজে ধরতে লজ্জা কি বা তায়। 

এই তো তোমার কথার জবাব শোন বন্ধু শোন 
আসরে নামার আগে নিয়ম কিছু মেনে । 

তরজ। রে 

তরজ। আর কবি অনেকটা এক জাতীয় হলেও ঠিক এক জিনিষ যে নয়, এই 
কথাটি মনে করে নিয়েই আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া! সমীচীন। 

তরজা গাওয়া হয় প্রধানতঃ বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের কাহিনী নিয়ে। কিন্ত 

কবি গানের তা নয়। তরজায় যেমন প্রশ্ন ও উত্তর সীমাবদ্ধ, কবির কিন্তু প্রশ্ন ও 
উত্তর তেমনি সীমাহীন । একটি হল কোনে গৃহস্থের পানীয় জলের দীঘি, 

অন্যটি মহাসমুদ্র । তরজায়ও অবশ্ট কবির দলের মতে ঢোল এবং কাসিই প্রধান 

বাজনা । এখানেও কবির দলের মতো ছুটি পক্ষ থাকে--একজন প্রশ্ক করে, 

অপরজন তার উত্তর দেয়। এই প্রশ্ন এবং উত্তর দ্রানকেই চলতি কথায় বলে 

ণচাপান ও উতভ্তোরন'। তরজায় কবির দলের মতো অত লোকের দরকার 

হয় না। তাই বায়নাও কম; সাধারণতঃ দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণের 

মধ্যেই তরজার একচেটিয়। সাম্রাজ্য । আজকাল অবশ্য এর অনেক সংস্কার 

সাধন করে শিক্ষিত সমাজের মাঝেও দুচার পাল] হয়ে থাকো । 

তরজার ইতিহাস যে খুব বেশী দিনের তা নয়। শ খানেক বছর আগে 

হাওড়ার শালকিয়! অঞ্চলের ৬মধু ঠাকুর ও তারক পাল নামক দুই ব্যক্তিই 
বাংলায় প্রথম তরজ। গানের প্রচলন করেন। এন্র] দুজনেই ছিলেন পুর্বে 

কোনে এক যাত্রাদলের দোহার। কাজেই বেদ পুরাণের কাহিনী সম্পর্কে বেশ 



৩৮০ বাংলার পল্লীগীতি 

ওয়াকিবহাল ছিলেন। তখন থেকেই ঠিক হল অল্প খরচায় লোকের আনন্দ 

অনুষ্ঠানের জন্যই তরজা গানের ব্যবস্থা হবে। হাওড় থেকেই তরজাগান 

ক্রমান্বয়ে কলিকাতা, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া! প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল । ূ 

তরজ ষে শুধু পুরুষদের গান তা নয়, বহু নারী তরজাওয়ালীরও সন্ধান 
পাওয়! যায়। তৎকালীন পুরুষ তরজ1 ওয়ালাদের মধ্যে হেম ! সিংহ, নবীন 

গোম্বামী, কাঁলী ঘোষ, দাশ সর্দার, হাজারীলাল বিশ্বাস প্রভৃক্তি এবং রমা 

দেবী ও বিন্দুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। আধুনিক কালে অন্নদা মগুল, দশরথ, 
নন্দরাণী ও আবির! দাসী বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। 

তরজায় কবির মতো! অতট। সময় লাগে না । এখানে প্রথমে হল দেবস্ততি, 

তারপর সরম্বতী বন্দনা ও সংক্ষিপ্ত সভা বন্দনা । এই সভ1 বন্দনার সঙ্গে সঙ্গেই 

এক পক্ষ অপর পক্ষকে (কবির মতে] এখানেও একাধিক দলের বায়ন! নাহলে 

আসর জমাট হয় না) প্রশ্ন করে গীত ও কথার মাধ্যমে, অপর পক্ষকেও ঠিক 

এই একই ভাবে গীত ও কথার মাধ্যমে জবাব দ্বিতে হয়। এখানেও এইসব 

তরজ| গায়কদের কবিত্ব শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির উৎকর্ষতা অনুযায়ী 

পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে । 

তরজার আলর ছোট । এর সবই সংক্ষিপ্ত । মনে করুন, একটি তরজার 

আসর বসেছে । ঢোল বাজছে, সঙ্গে তাল ধরেছে কীসি, ক্যান্, ক্যান্, ক্যান, 

ভ্রতাক্, ক্লুতাক্, তাক তেরে তা। সভায় উঠে দাড়ালেন তরজা গায়ক 

অন্নদা দাস। তিনি শুরু করলেন প্রস্তাবনা গাইতে । একে অনেক সময় 

দেব বন্দনাও বলে | 

আমার অবোধ মোন 

মায়ের চরণ নিলে স্মরণ 

কালের ভয় আর রবে না। 

অসত্তী সে হবে সতী 
ূর্থ হবে মা সরম্থতী 
বেদের ছেলে পেয়ে মত্তি (মা) 

ছুঁড়ে ফেলে ধন্থক বান 

কোনো ভাবন1 রবে না/ 

হাতীর মাথায় ভেকের লাখি 

বলব কথা অতি সম্প্রতি 



তরজ! ৩৮১ 

গাছের ডালে বসে কপোত কপোতী 

তারা করছে কত গান দেখ না। 

ও আমার অবোধ মোন 

ভগবানের চরণ স্মরণ নে ন। 

মায়ের চরণ নিলে ম্মরণ 

কালের ভন আর রবে না॥ 

এক পক্ষের দেবস্তৃতি তথা সভা বন্দন। গাওয়! শেষ হতে ন1 হতেই বেজে 

উঠল অপর পক্ষীয় ঢোল ওকীসি। ঢুলিভায়। এবং কাসরদাড় এই অবসরে 

আসরের মাঝে দেখাতে শুরু করল তালের কসরৎ। বাজনা থামতে ন। 

থামতেই তরজাওয়ল] বলে উঠলেন £__ 

/ঞাজি সবারে জানাই 
তরজা শুনবেন যতেক বাবু মহাশয় 1/ 

তুমি আমার জোটের জুটি পরিপাটি 

একটি কথার জবাব দিয়ে যাও 

কোন্ পুরাণে লেখা আছে 

জামাই এসে পুরুত সাজে 

রাজার দেশে পুরুত নাই। 

রাজ] কি তবে একঘরে হল 

বল না শুনি ভাই। 

বেদ পুরাণের কথা ষে ভাই 

বাজে কথা কিছু বলব না, 

কালের ভয় আর রবেনা॥ 

আবার বেজে ওঠে ঢোল ও কাসি। আসর জমে ওঠে । শ্রোতৃবুন্দ 

এইবার বেশ আটসাট করে বসেন জবাব শুনবার আশায় । অন্নদ1 দাসের 

দলের বাজনা থামতে ন! থামতেই আসরে উঠে দাড়ান প্রতিপক্ষ তরজওয়াল। 

যোগীন কুণ্ডু মশাই । তিনিও যথারীতি সভ। বন্দন। বা দেবস্ততির পরেই 

বলতে থাকেন £- 

এমাছে কালীঘাটে কালী মাগে। 

কৈলাসে ভবানী 

মায়ের ওই চরণে স্মরণ নিয়ে 

ডাকলাম বীণাপাণি/ 



৩৮২ বাংলার পললীগীতি 

আজি তরজা গাইতে এসে মাগো 

ঘটল বিষম দায়, 
ওম! কোথায় আছ মা শংকরী 
ঠেকলাম বিষম দায়। 

আমার ওই জোটের জুটি পরিপাটি 

অন্নদ্দা বাবু মহাশয়, 

( একট! প্রশ্ন করেছেন ) 

একট। প্রথ্থ করেছেন বলতে হবে 

কোন্ রাজা পুরুত বিনে 
জামাইকে ডেকে যজ্ঞ করা 

শোনেন সব বাবু মহাশয়। 

( একটা মজার কথা) 

একট। মজার কথা, রং তামাস। 

বলব শুনেন সকলে, 

বেদ পুরাণে লেখা আছে 

সেই সব বৃত্তান্ত সমূলে। 

কুণ্ডু মশাই এই পথস্ত বলে একটু থেমে আসর জমাবার চেষ্ট। করেন। 

তারপর বলতে থাকেন £-- 

ঁ 
অযোধ্যাতে ছিল রাজ দশরথ তার নাম, 

তিনটি রাণী যে ছিল রাজার পুত্র চারিজন। 
(রাজার এক কন্ত1 ছিল) 

রাঞ্জার এক কন্ত। ছিল শ্তনেন সব বাবু মহাশয় 

আমার ওই জোটের জুটি অন্নদা বাবু 
তার নাম জানেন ত নিশ্চয়। 

ও সেই দশরথ বুড়ো রাজার যদি কন্তা এক রয়, 
সতী শান্ত নাম তার ছিল গে নিশ্চয় । 

সেই না কন্তার রাজ। বিবাহ যে দিল, 
থস্তশ্জ মুনি তবে জামাত] যে হইল। 

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ রাজ যদি করিবারে চায় 

পুরোহিত নির্বাচনে রাজ কুল নাহি পায়। 



তরজ। ৩৮৩ 

খধিগণ বলে রাজ একটি কার্য কর, 

খস্বশূগ সেরা মুনি তারে বরণ কর। 

ছলে বলে নান। কলে রাজা তবে কন্তাকে আনিল 

জামত। বাবাজী তবে সঙ্গেতে আসিল । 

ধষ্যশৃজ মুনি আসে যজ্ঞ করিবারে 

তাহার কৃপায় যজ্ঞ সমাধা! হইল নিবিষ্বে । 

এইত তোমার কথার জবাব দিয়ে দিলাম বাবু মহাশয় 
রামায়ণে লেখ! আছে কথা মিথ্য। নয়। 

তুমি আমার বন্ধু বটে দেখে দুঃখ হয় 

তোমায় ছেড়ে চলে যাব কাচড়াপাড়ায়। 

আমর। ইতিপুর্বে নারী তরজ গায়িকাদের কথ] উল্লেখ করেছি । এইবার 

একটি তরজাওয়ালী নন্দরাণীর সঙ্গে তরজাওয়ালা অন্নদা! মণ্ডলের লড়াইয়ের 
একটু নমুনা শুনুন । 

সেদিন প্রথমেই আসর পেলেন অন্নদা মগ্ডল। তিনি এসেই ধৃয্। ধরলেন :__ 
এঞঞকট]1 গাছের ভালে পাখী ডাকে 

বৌ-কথা ক'না_(২) ৮ 
কাণায় ষদি দৃষ্টি পায় মা, মূর্থে পড়ে কাব্যগাথা, 

কুজোর যদি চিৎ হতে সাধ হয় মা, 

এসব শুনে ধরে মাথা। 

( একটা গাছের-"*****০৮*, কন1)॥ 

আজ তরজা গাইতে এসেছে মা, 

অন্নদ। যে তোরই দাস মা, 
(ও) তুই অভয় পদে স্থান দিস্ মা 

বেয়াদদপি আর কোরব না। 

গাছের ভালে-****ত*০ ক'না ॥ (২) 

(ওমা) হাতী ঘোড়া তল হল সব 
ভেড়ায় বলে কত জল 

বামা হয়ে খুস্তী নাড়ে 
তরজার কথা বলব কি বল? 

মনের মত লঙ্গী নাই ম 

মেয়ে লৌকের সাথে তরজা কি মা? 



৩৮৪ বাংলার পল্লীগীতি 

অল্প কথায় পাল। সাঙ্গ করবগো ম1 
(একটী) গাছের ভালে পাথী ডাকে 

বৌ কথা কঃনা। 
আমার সাঙ্গাত নন্দরাণী 
ছিরিকিস্টের তিনি হন জননী 

বলি মাগো নন্দ বেটা কোথায় গেল 

আসন্ন সময় আর বুঝি এলো ন]। 

গাছের ডালে পাখী ডাকে 

বউ কথা কনা । (২) 

লঙ্কাতে রাবণের পুরী কিবা ঝকৃমক্ করে গে 

কপি সেন! কদ্লী বনে ঘোরে নিরস্তর গো। 

এইরূপে এক বুদ্ধ কপি, বুক্ষেতে চড়িয়। 

চারদিকে চায়ে ঠিক, 'নন্দরাণী” হইয়া । 
কপিবর বুক্ষের ডালে বসে বসে দেখে 

দূর হতে আসে এক নারী, এই না বিরিক্ষের কাছে। 
সত্রীলোক দেখিয়া কপি চিস্তিত হইল 
বুক্ষমূলে আমসিলে তার উপরে 

ঝাপ দিয়! পইল। 

কপি হাতে ধরি কিল দেয় আরো মারে ঘুসি, 

পদ্দাঘাতে ফেলে ভেঙ্গে নারী পূর্ণমাসী । 

সেইন। পদাঘাতে কপির এক বিপত্তি ঘটিল, 

সেই নারীর উদর হইতে এক শিশু যে জন্মিল। 

সেই না শিশু তবে যুদ্ধ করিতে চায় 
ধরিতে না পারে কপি পিছলাইয়! যায়। 

বিষম ধবন্দে পডে কপি-মতিমান, 

নন্দরাণী বল দেখি কে সেই শিশু মতিমান। 

আসর জমে উঠেছে। শ্রোতৃবুন্দ বাহাব! দিচ্ছেন। নন্দরাণী বেশ 

সাজগোজ করেই আসরে নেমেছেন । 'তিনিও যথারীতি বাগ্দেবী বন্দনা, সভা 

বন্দনা শেষ করে জবাব দিতে আরম্ভ করলেন £-- 

ন রে আমর চেন! স্থুখপাথী, 



১ 

তরজ। ৩৮৫ 

অকালে পুধিলাম আমি দিয়ে গেলি ফাকি 

আমার চেন। সুখ পাখী 1 

একট মজার বোলব হে! শুনেন সব বাবু মহাশয়, 

(ওই) কাশীতে মরলে লোকে শিব হয়ে যায় 

ব্যাস কাশীতে মরলে তবে কি বা হয়? 

বলুন বাবু মহাশয় ? 

অন্নদ্দাবাবু আমায় একটা' প্রশ্ন করেছেন, 
গাছের ডালে বসে ছিল এক বানর নন্দন 

সেই ন। বিরিক্ষির তলে এক রমনী আসিল 

তাহারে দেখিয়। কপি তার উদ্রে লাখি যে মারিল, 

কপির লাখির চোটে রমণীর সন্তান জন্মিল। 

জন্মিয়া শিশুপুত্র যুদ্ধ যে করিল 

কপিবর তারে বুঝি আটিতে নারিল। 

এ একটা মজার কথা বলব কি তা বাবু মহাশয় 

রামায়ন বেদপুরাণে লেখা আছে 

জানেন না মণ্ডল মহাশয়। 

এ একট মজার কথা রং তামাস। 

শ্তনেন যত বাবু মহাশয় । 

সেই না কপি কিন্তু হস্থ ছাড়া কেউ নয় । 

বীরের বীর মহাবীর মহীরাবণ যখন যুদ্ধেতে মৈল, 
তার না স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান ছিল। 

লঙ্কা দগ্ধ করিয়া! হন বসিল বুক্ষ ভালে 

দূর হতে মহীরাবণের স্ত্রী আমিতে লাগিল, 
তাহারে দেখিয়া হুন্ু লম্ষ একট দিল । 

বম্প দিয়া তার উদরে এক লাথি যে কশাইল, 
সেই ন। লাখির চোটে নারীর গর্ভপাত হইল 
জন্িয়া ম্হীরাবণ পুঝআ্স অহিরাবণ নাম লইল। 

জন্মিয়া অহিরাবণ যুদ্ধ করিতে চায়, 
যত চেষ্টা করে হন, শিশু পিছলাইয়] যায়। 

কোন মতে ন! পারিয়া হু পরনে ম্মরিল 

মুহুর্তে ধূলি ঝড় আসিয়া পড়িল 



৩৮৬ বাংলার পলীগ্ীতি 

এই ফাকে হনুমান মারিল আছাড় 

নিমেষে হইল শেষ মৃত্তিকায় প্রচার । 

এই তো! তোমার কথার জবাব শুন শুন মণ্ডল মশাই 

একট কথার জবাব কিন্ত শুনবেন যত বাবু মহাশয় । 

নন্দরাণী অন্নদর প্রশ্নের উত্তর দ্রিতে পারায় শ্রোতৃবুন্দের পক্ষ থেকে বাহবা! 

'আসে। নন্দরাণীও আসর বুঝে নতুন ধূয়া সহযোগে বলতে থাকেন :__ 

ক্ষম মাগে। ভ্রিনয়নী তুমি বিপদ তারিনী | 
কাশীধামে অন্নপূর্ণা মাগে। কৈলাসে ভোবানী। 

তুমি আলামেতে কামাক্ষ্য। মাগে। কালীঘাটের কালী, 
তুমি বগ্ভিনাথের জয় দুর্গা হিনুলায় ভীমা। ভৈরবী ।. 
নমঃ মাগে। কাত্যায়নী সন্তান পালনী, 
মুখু মেয়েমানুষ আমি সাধন না জানি 

ক্ষম মাগে। ভ্রিনয়নী তুমি বিপদ নাশিনী। 
একটা মজার কথা শুনেন যত বাবু মহাশয় 

একদিন এক রাজার কুমার নাম কিব। হয় 

শুনেন সব বাবু মহাশয়, 

হাসিতে খেলিতে বয়স তখন দ্বাদশ বর্ষ হয়, 

পাঠশাল ছেড়ে সে যে যুদ্ধ করতে যায় 

এখন বলুন তে অন্নদা বাবু মহাশয়, 

সেই ন। পুত্রকে যদি রাজা কেট্যে ফেলতে চায় 

আনন্দ ব। হাসিমুখ তার তখন কোন্ট। এসে যায়? 

হাসতে হাসতে রাজা তখন পুত্র বলি দিল 
সেই ন। পুত্রের শেষে কী বা গতি হইল? 

অল্প কথায় সাঙ্গ করুন অন্নদ1 মশাই 

আমর] তো। মুখ্য নারী, উত্তর দিবেন ওই পণ্ডিত মশাই। 
অন্নদা মণ্ডল নামজাদা তরজাওয়ালা। নীরব আগ্রহে শ্রোতৃবৃন্দ অপেক্ষা 

করতে থাকেন তার উত্তর শুনবার আশায়। অন্নদা ম্বভাব সুলভ রসিকতা! 

সহযোগে উত্তর দ্রিতে আরম্ভ করেন £-- 

বাবু গো আজ নন্দরানী প্রপ্ন কোরেছে 
জবাব দিতে হবে 

নইলে আমার তরজ। গাওয়। বন্ধ কোরতে হবে / 



তরজা ৩৮৭ 

এ একট আশ্চধ কথা, 

এ একট! রহস্য কথা শুনেন যত বাবু মহাশয়, 
নন্দরাণীর প্রশ্বের কোন আগ! মাথা নাই। 

তুমি হলে বাস্ত ঘুঘু আমি বিষম বাটুল, 

তুমি যদ্রি হও বোলত] আমি হব আঠা, 

আপনার] বসে বসে শুনুন সবে, সেই আশ্চর্য কথা। 

দাতা কর্ণের নাম বাবু গো জানেন তো সকলে 
তার যে এক পুত্র ছিল বুষকেতৃ বলে। 

তার ন৷ গুণের কথা কত বা বলিব 

মহাভারতের কথা এবে সকলে শানব। 

একদিন নারায়ণ ছলিতে আদিল রাজায় 

বলে ব্রাহ্ণের বেশে আমার ক্ষুধায় প্রাণ যায়। 

ওগো দাতা কর্ণ, পদ্মাবতী যদি লেবিল বিস্তর 

বলে ও সবে সন্তুষ্ট নয় ব্রাহ্মণ তনয়। 

রাজ মাংস মহা মাংস খাইতে ইচ্ছা! করি 
নতুব1 অভুক্ত ব্রাহ্মণ সত্তর প্রস্থান করি। 
কাছে ছিল বৃষকেতু মায়ের কাছে কাছে 

তারে দেখে ব্রাহ্মণ বলেন ইঙ্গিতে । 

এই না নধর শিশুর মাংস যদি পাই, 

ক্ষধাকাতর ব্রাহ্মণ আমি তবেই আহার পাই। 

এ একট] মজার কথ কর্ণরাজা সম্মতি যে দিল 

রাজারাণী একত্রে সেই পুত্রকে বধিল। 

সেই পুত্রের মাংস যদি রন্ধন করিল 
ব্রাহ্মণ আহার কালে মন্ত্র বলে সেই শিশু পুনরায় বাচাইল। 

এই তো। তোমার কথার জবাব নন্বরাণী শোন 

তরজ পাল। সাঙ্গ করে হরি হরি বল। 

তরজ] পালা সাঙ্গ হয়। উভয় তরজাওয়াল। বা ওয়ালী আসরে এসে 

প্রণীম জানায় সমবেত জনমণগ্ডলীকে। বেজে উঠে ঢোল ও কাসি। 
শ্রোতৃমগ্ডলীও উল্লাসের সঙ্গে আসর ভঙ্গের কথা.ঘোষণা করে। 
 পাঠকগণ আমাদের পুর্বোন্লিখিত কবি ও তরজার উদ্ধৃতি থেকেই কৰি 

এবং তরজার পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন আশা! করি। 



চপ 

পূর্ববঙ্গের টপ সংগীত অনেকটা বীরভূম, বাকুড়ার ঝুমুর পাল! গাইয়ে দলের 
অনুরূপ । পশ্চিমবঙ্গে বলে ঢপ কীর্তন, পুর্ববঙ্গে বলে ঢপ গান। ব্যাপার 

একই। কতকগুলি মেয়ে গাইয়েদের নিয়ে তৈরী হয় এক একট] দল। 
এ-সব দলের কন্তাও মেয়েই। তবে সঙ্গে একজন যে পুরুষও না! থাকে 

এমন নয়। যদি কোনে] আসরে মাত্র এক দলেরই বায়না হয় তখন|এর] এদের 
ইচ্ছে মতে? একটা বিশেষ পালা ধরে। যাত্রার মতোই অভিনয় করে-_-তৰে 
গানের মাধ্যমে । কথা থাকে খুবই কম। অভিনয় করে রা পুরুষ 
একত্রেই। তবে এই ঢপের দলের মেয়েরা সাধারণতঃ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে নয়। 

জাত গিজ্ঞেস করলে বলে বোষ্টম। ৃ 

দলের বাদক ও অন্যান্ত কাজের জন্য পুরুষেরাই থাকে । তবে তারা হল 

ঠিকে লোক। 

গান জমাট বাধলে নিজেরাই ছুটে। দলে ভাগ হয়ে যায়। এক পক্ষ অপর 

পক্ষকে জব্ষ করবার জন্ত কথ] কাটাকাটি__বাদ প্রতিবাদ করে গানের 

মাধ্যমে । একই দোহার ছু দলকেই সাহায্য করে। কিন্তু আসরে যখন 

একাধিক দলের আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা শুর করে কবিগানের গদ্ধতি । 

কবির আলরের মতো এখানে সভা বন্দনা, সখী সংবাদ, গোষ্ঠ পালট তারপরে 

চাপান দেবার রীতি নেই। আসরে ঢুকেই যে দল সভা বন্দনা গাইবার 
স্থযোগ পায়, সেই দলই গানের শেষ পায়ে প্রশ্ন করে বসে। তবে এদের প্রশ্ন 

উত্তর বেশীর ভাগই শ্রকৃষ্-জীবনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ--বড় জোর শিব-দুর্গার 
কথাও কিছু কিছু এসে পড়ে-_-তার বেশী কিছু নয়। সেদিক থেকে এদের 

বাদ প্রতিবাদ, প্রশ্ন ও উত্তর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যায়। বাদ- 
প্রতিবাদের সময় এর। সত্যিকারের কবির দলের মতোই হয়ে উঠে। 

ঢপের আসর বসেছে । সভ1 বন্দনা! শেষ করেই কোনে। এক ঢপওয়ালী 

শ্রীরাধিক সাজে সেজে, সেই ভাবে ভাবিত হয়ে গান ধরে ₹__- 

প্রাণ সখীরে ওই শোন কদন্থ তলে বংশী বাজায় কে? 

বংশী বাজায় কে রে সথী বংশী বাজায় কে? 

আমার মাথার বেণী খুউল্য। দি ( বদল দিমু) তারে আইস দে। 
'অচল1 বাশের বাশী ছিক্র গোটা, ছয় বাশীতে কতই কথ! কন ।, 
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আমার মন চইল্যাছে তারই স্থুরে ঘরে নাহি রয়, 

বাশীতে ছিন্ত্র গোটা ছয়। 

এইবার পুরোদস্তর নাটকীয়ভাবে আসরে এসে দর্শন দেয় অপর পক্ষীয় 
একজন শ্রীক্ণচ বেশে । সে এসেই বলে বসে ২-- 

তুমি তো হন্দরী কইন্যা, মোরে দিছ মন 

বাশীর স্থুরে তোমার কথা কহিব এখন। 

রাধিকণ উত্তর দেয় £__ 

ছেড়ে দে কলশী আমার যায় বেল! হে লাগর 

ছেডে দে কললী আমার যায় বেলা 

কিন্তু শরীক অত সহজে ছাড়বার পান্র নয় শ্রারাধিকাকে । সেও বলে 
চলে :- 

(হারে) ক্যামন তোমার মাতা পিতা, 

ক্যামন তাদের হিয়া, 

তোমার মতন যুইগ্য। নারীর 

ক্যান ন] দেয় বিয়া । 

অপর পক্ষীয় ঢপওয়ালী একটু দুর্বল গ্রকৃতির। তাই সে সহজেই আত্ম 
সমর্পণ করে £- 

ভাল আমার মাতাপিত। 

ভাল তাদের হিয়া, 

তোমার মহ লাগর পাইলে 

মোরে দিত বিয়া । 

(হে) লাগর, ছেড়ে দে কলশী আমার 

যায় বেল] । 

কবির লড়াই হলে অবশ্য অত সহজে গোল মিটুত না। কিস্তকবি আর 

প কোনো মতেই এক জিনিস নয়। একমাজ বাদ প্রতিবাদের ভঙ্গীটুকু বাজ 

দিলে একের সঙ্গে অপরের কোনোই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। একজনের 

প্রশ্ন ও উত্তর অনস্তপ্রসারী, অপরের প্রশ্ন ও উত্তর ক্ষুত্র সীমারেখার 

অধ্যেই আবদ্ধ । 

দ্বিতীম্ন খণ্ড জমাগ্ত। 



তৃতীয্ব খণ্ড 

অস্ত্র ধর্ম 

॥ প্রথন্ম পল্জিচ্ছ্ছেদ ॥ 

বাউল 

কেউ কেউ বলেন “বাতুল' শব্ধ থেকেই 'বাউল' কথার উৎপত্তি।, সত্যিই 
তাই। এই শ্রেণীর লোকেরা গ্রচলিত ধর্ম বা সংস্কারের গণ্ভীর মধ্যে বাস 
করেন না। তার! প্রচলিত দেব দেবীকেও মানেন না। সমাজ সংস্কারের 

একেবারে বাইরে বাস করেন। তাদের মনের প্রসারতাও অনেক গভীর । 

তার! বলেন-_কি হবে মিছে এ পুতুল পুজা করে? এই মানুষই তো! সব। 

তাই তার! মানুষের সাধনাই করে গেছেন। বিখ্যাত বাউল লালন তাই এক 

জায়গায় বলেছেন, আগে নিজেকে জান্তে শেখ তা হলেই তুমি সকল জানার 

শেষ জানায় গিয়ে 'পৌছবে। বাউলের অন্তর দেবতা কোনো মৃত্তি বা! গণ্ডীর 
মধ্যে ধরা দেন না । তিনি তার অন্তরের অস্ত-স্থলে, মনের মণি কোঠায় বাস 

করেন। সার! জীবন ভর বাউল তারই সাধন! করে যান। বাউলের কাছে 
কোনো ধর্মের গৌড়ামী নেই, জাতিভেদ তো! তুচ্ছ কথা। প্রচলিত সমাজ 

ব্যবস্থার বাইরে থাকাতেই সাধারণ লৌক এ'দের বলে 'পাগল+। হ্যা, সত্যিই 
এর! প্রেমের পাগল। কিন্তু এ প্রেম তে। রাধাকৃষ্খ, আল্লা, বা! অন্য কারও 

উপর নয়, এ যে মানুষের সাধনা! তাই তাদের গানে মানুষের জয়ই ঘোষিত 

হয়েছে। 

এই বাউল সম্প্রদায়ের ভিতর কতকগুলি শাখা আছে, যেমন--সুফী, 

দরবেশ, সাই, বৈষ্ণব, বৈরাগী, সহজিয়] সম্প্রদ্ধায়। গুরুবাদী বাউল বা কর্তাভজ। 
সম্প্রদায় বৈষব বাউল, অধ্যাত্মববাদী বা দেহতত্ববাদী বাউল ইত্যাদি। আমরা 

একে একে সকলের সঙ্গেই আপনাদের একটু করে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা 
করব। | 

গুরুবাদী বাউল গুরুকেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। তারা 

বলেন, পরমেশ্বর তো অনেক বড় কথা, কিন্তু তার কাছে গৌছতে হলেও 
একজন পথপ্রদর্শক দরকার । এই গুরুই পথগ্রদর্শকের কাজ করবেন ॥ 
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স্থতরাং তাকেই ভজন! করলে তিনিই সে অনস্ত পুরুষের কাছে নিয়ে পৌছে 
দেবেন। 

তবে এই গুরুবাদী বাউলের ভিতরও অনেক সময় অধ্যাত্ববাদী ভাব লক্ষ্য 

করা যায়। তার] যেহেতু গুরুকেই তাদের উপাস্য দেবতা বলে ধরে নিয়েছেন 
সেই হেতু গুরুকেই প্রশ্ন করেন, এই অনস্ত পৃথিবীর রহস্তয উদ্ঘাটনের জন্য £-_ 

গোসাইজী কোন্ রঙে বেঁধেছ ঘর, 
হাড়ের ঘর খানি, চামের ছাউনী বান্ধে বান্ধে জোড়া, 

এই না ঘাটে ময়ুবা মযুরী কোন্ দিন হয়ে যাবে সারা ॥ 

বাল্যকাল গেল খেলিতে খেলিতে 

যৌবন গেল রঙ্গ রসে, 

বুদ্ধকাল গেল ডাকিতে ডাকিতে 

শ্রকুষ্ণ দাসী কবে হব গোর্সাইজী । 

দস্ত পড়িবে, কেশ পাঁকিকে, 

যৌবনে লেগে যাবে ভাটি, 
আন্তে আস্তে ধ্বচিয়! ( ধ্বসিয়া ) পড়িবে 

রঙিল। দালানের মাটি ॥ 

মানব দেহ বড়ই বিচিত্র। এর কোথায় কী আছে, না আছে ভাবাও 

যায় না। বাউলের মনে প্রশ্ন জাগে, এই দ্রেহইতে। সব, এর দ্বারাইতো মানুষ 

চালিত হয়, এর ভিতরইতো। স্থানে স্থানে বসতি রয়ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, 

মোহ, মদ এবং মাৎসর্ধ ; অথচ আমার এই দেহ কী সত্যিই অসার ? তাই যদি 
হবে, তা হলে কেন হবে মানুষে মানুষে এত হানাহানি? বাউল ভাই তার 

গুরুকেই উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন £-- 

গুরুজী কুপ1 করে বল আমায় মূল কথা 
মানব দেহে বিরাজ করে, 

কোন্ খানে কোন্ দেবতা । 

দেহের মধ্যে আঠার মোকাম, 

দেহটি চৌদ্দপোয়] হয় কিবা ন1 হয়, 

কোথায় মন শুনব সমৃদয়, 

আমার আধার ঘর আলে হবে 

শুনলে গুরু সেই কথা। 

আর একটি কথা মনেতে জাগে, 



কিংবা £-- 

বৈষ্ণব বাউল আর গুরুবাদী বাউলে (কেউ কেউ বলেন বর্তাভজ! 

কর্তা গুরু ) পার্থক্য খুবই সামান্য । 

কৃষ্ণকে অথবা গৌর-নিতাই কিংবা গৌরাঙ্গ-বিষুপ্রিয়াকেই তাদের উপাস্য 
দেবত! স্থির করে নিয়েই তীদের সাধনমার্গে পৌছবার যথাবিহিত ব্যবস্থা 

খ্মবলম্বন করে থাকেন । তবে বাউলের এই ছুই শাখার মধ্যে বৈষষ বাউলের 

সম্প্রদায়। 

বাংলার পল্লীগীতি 

কির! আহার তায় কোথাম্ন বিহার, 

তারা করে কোন্ যোগ, 

আবার কেবা থাকে উর্ধ্ব ভাগে 

অধঃ মুখে কোন্ দেবতা, 

শ্ররাধাবল্পভ বলে দিবা নিশি ভাবে, 

গুরুর চরণ বলে, মন মাতঙ্গ, সদাই খেলে 

শুনলে যাবে মন বাথ]। 

তে গুরু দোহাই তোমার মনৃকে 
আমায় নেওন। স্থপথে। 

যন্তরে যন্তরে যেমন 

হেগুরু যেমত বাজাও বাজে তেমন। 

তুমি যন্ত্র না বাজালে 

হে গুরু বাজবে কি মতে। 

গুরু দোহাই তোমার মনকে 

আমায় নেওন স্থপথে। 

বল সম্ভবতঃ একটু বেশী উচ্চভাবাপক্ন। 

জীবনতো গ্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কাজেই এই শেষ সময্ন ভব পায়াবারের 
জন্য রাধা-কুষের নাম ম্মরণ করাই হল এই শ্রেণীর বাউলদের মূল কথ £-_ 

ভাঙ্গলেো৷ রে তোর শির খুঁটি 

এই বেল বলে নে রে রাধাকৃষ্ণের নাম ছুটি। 

ও তোর নেইকে। সে কাল, 

তুবড়েছে গাল, চুল হয়েছে শোন ছুটি, 
এই বেলা বলে নে রে রাধা রুষ্ণের নাম ছুটি । 

ও তুই য্টি ধরে, তষ্টি করে, ঠিক যেন রামধন্ুকটি, 
এই বেল! বলে নে রে রাধা কৃষ্ণের নাম্ ছুটি । 

ও তুমি তিনটি মাথায় বসে আছ, 

এই শ্রেণীর সাধকর। রাধা 
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তালিব্বশয়ের মতনটি, 

এই বেল। বলে নে রে রাধা কৃষ্ণের নাম ছুটি। 

ও তোর নেইকে। সে কাল, 

সবই বিফল, গিয়াছে ঈাত ছুই পাটি 

এই বেল! বলে নে রে রাধ! কৃষ্ণের নাম ছুটি। 
ও তোর চক্ষু ছুটো৷ এমনি ফুটে? 

ঘুচলে। না৷ তোর ভ্রকুটি, 

এই বেল! বলে নে রে রাধ! কৃষ্ণের নাম ছুটি । 

রামচন্দ্র বলে মায়া জালে ঘুরছে সবে দিবা রাতি 

এই বেল] বলে নে রে রাধ! কৃষ্ণের নাম ছুটি । 

বাউল বলে, যাদের সাধনার জোর আছে, তার] তো ভবনদী পার হবেই, 

কিন্ত আমার তে] সাধনার জোর নেই, তা হলেকী আমার আর উদ্ধার 

হবার কোনোই সম্ভাবন! নেই? তাই যন্দি তুমি করতে না পারলে তাহলে 

তুমি কিসের আমার প্রেমের ঠাকুর ? 

পাঠকগণ এই প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর বাউলদের মুখে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো 

দ্বীন ভাব লক্ষ্য করুন £__ 

হরি দিনতে। গেল সন্ধ্যে হল পার কর আমারে (হে)। 

তুমি পারের কর্তা, জেনে বার্তা, তাই ডাকি তোমারে ॥ 
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলেম বসে। 

আমায় অধম বলে কী, পার করবে নাহে॥ 

যারা পাছে এলো, আগে গেল আমি রইলেম বসে। 

হরি দিনতে। গেল সন্ধো হল পার কর আমারে ॥ 

যাদের কত সম্বল, আছে সাধনার ফল, 

তার পারে গেল চলে আপন আপণ ফলে 

আমি সাধন বিনে, তাই রইলেম বসে । 

হরি দ্িনতে1 গেল সন্ধ্যে হল পার কর আমারে । 

তুমি পথের কাণগ্ডারী, কর ঘারে পার, দয়াময় বলে। 
আমি দীন ভিথারী, পারের নেইকে। কড়ি, দেখ তুমি বসে। 

হরি দিনতো গেল সন্ধ্যে হল পার কর আমারে ॥ 

বাউল গান গাওয়া হয় একতার', ঘুনুর আর ভূগ্ভূগি অথব। খঞ্চনীর সন্গে। 
কিন্ত রংপুরে দো-তরার সঙ্গেও বাউলগান প্রচলিত --এর ভিতর “ভাওয়াইয়।” 
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সরেরও মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই রকম একটি গুরুবাদী বাউল 
গানের নমুনা শুন ৫ 

গোসীই এমন দরদী আমার কে আছে 

আমার কেউ নাই রে। 

ওকি গোসাই-__একে মায়ের পঞ্চ ভাই 

বিধি কইল্লে হামাক ঠাই ঠাই 
আমার কেউ নাই রে। 

ও কি গোসাই--একে আমার কপাল পোড়া 
বিধি কইলে হামাক ভাই হারা 

আমার কেউ নাই রে॥ 

ও কি গোসাই-_বন পোড়া যায় সবে দেখে 

মনের আগুন কেউ না জানে 

আমার কেউ নাই রে। 
ঠিক এই জিনিসটি পুর্ববঙ্গের বাউলদের কঠেও শোনা যায় £__ 

গুরু তোমার চরণ পাব বইল্যারে-__ 

মনে বড আশা ছিল, 

আমি আশা নদীর কুলে বইস্যারে 
আমার আশায় জনম গ্যাল। 

পার হব, পার হব বইল্যা 

আমি বইসা রইলাম নদীর কুলে! 
পার হব বইল্যা! 

আবার ছয়জন1 বোস্বেটে জুইটযা 

আমায় পাক জলে ঘুরাইলো। 
চাতক রইল ম্যাঘের আশে 

ম্যাঘ ভাইন্যা যায় অন্য ছ্যাশে 

চাতকী বাচে বা কিসে? 

(আবার) জল বিনে চাতক মইলে গে৷। 

আমার তেমনি দশা হইলো গো॥ 

এই ধরণের গান সহজিয়। সম্প্রদায়ের মধ্যেও শোন] যায়। জীবনকে 
তুলনা করা হয়েছে বীক নদীর সঙ্গে। নদীর উখান পতন যেমনি বল? 
দুর তেমনি জীবনের গতিবিধি সম্পর্কেও কিছু বল! বড় কঠিন ₹-- 
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বাকা নদীর গতিক বোঝা ভার 

(এ) নদীতে নেমোন। ভাই খবরদার ॥ 

বাক নদীর গতিক বোঝা ভার। 

কালে পাহাড় ভেঙ্গে আসছে জল, 
নদীতে নেমোনা ভাই হুশিয়ার 

বাকা নদীর গতিক বোঝা ভার। 

এ নদী শুকৃনে! ছিল বন্যা এলো, 

আমরা কেমনে হব পার 
বাকা নদীর গতিক বোঝা ভার। 

নদীতে নেমোনা ভাই খবরদার ॥ 

নদীতে বান এসেছে সামাল, সামাল 

ও মাঝি তুমি কষে ধর হাল, 

যখন তরী উল্টে যাবে রে 

(ও ক্ষেপা মন) 

তখন গুরুর নাম কর ম্মরণ ॥ 

বাউল তাই বলছে বুঝেশুঝেই সঙ্গী ঠিক কর। ষে প্রেমের প্রেমিক 
নাহবে তার সঙ্গে গ্রেম কর! কিঠিক হবে? তাহলে কি আর সিদ্ধি লাভ 

করা সম্ভব হবে? শুধুমাত্র লাভের অস্ক দেখতে গেলেই তো যত বিপদ এগিকছের 

আসে, কিন্ত ষি সত্যিকারের বন্ধু পাওয়1 যায় তা হলে অনেক সময় ক্ষতিও 

স্বীকার করতে হয় £__ 

প্রেম করে স্থখ হলন। প্রেমের প্রেমিক না হলে 

আখ বলে চাবালাম বাশ, 

বাশের নেইকো। কোন রস, 

কেবল শুধু গালের সর্বনাশ ॥ 

রসগোল্লার স্বাদ কী পাবি চিটাগুড় খেলে । 

কিঞ্চিৎ মধু পাবার আশায়, 

হাত বাড়ালি বোল্লার চাকেতে 

(শুধু বোল্লায় কামড়াইবার আসে )॥ 

ও তুই যাইবান শুধু, পাইবানা মধু 
মধু বোল্ায় কামড়াইবে, 

গজ জানের ফল কী পাবি খালে ডুব দিলে। 
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যে জন প্রেমের ভাব জানে না, 

তার সনে নাই রে লেন! দেন] । 

ফুমারেরা কাটে মাটি, 

ছেনে করে পরিপাটি, 

কাচা সপোন] রং ধরে না, 

পুড়লে হবে পাকা সোনা। | 
যে জন প্রেমের ভাব জানে না॥ 

আমরা পুর্বেই উল্লেখ করেছি বাউল গানের সর্বেষ্ঠ শাখাই হল্ আধ্যাত্মিক 
বাউল। এই বাউলের গানেই সঞ্চিত রয়েছে বাঙালীর অধ্যাত্ম সাধনার 

মর্মকথা। একমাত্র বাউল গানের পদ এবং ভাব নিয়ে আলোচনা করলেই 

নিরক্ষর পল্ীকবিদের সহজাত কবিত্ব শক্তি, তার্দের ভাবুক মনের 
খবর পাওয়া যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে। স্ুসংস্কৃত মনও একসময় মুগ্ধ 

হয়ে গিয়েছিল লালন ফকিরের বাউল গানে। লালনের গানের মূল কথাই 
হল ছুনিয়াকে চিনবার আগে নিজেকে চিনতে শেখ £ 

মন রে আমার আপন খবর 

আপনতেো। আর হয় না। 

আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেন।॥ 

সাই নিকট থেকে দূরে দেখার 
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়, (দেখ ন1)॥ 

আমি ঢাক। দিল্লী হাতড়ে ফিরি 

কোলের ঘোরতো। যায় না। 

আত্মরূপে কর্তা হর 

মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তার ঠিকান।॥ 

আবার বেদ বেদাস্ত পড়বে যত 

বেড়বে ততই লটন]। 

আপন আপন কে বলে মন, 

ওরে যে জানে তার চরণ স্মরণ নে ন1॥ 

আমার লালন মোলো মনের গোলে 

যেমন চোখ থাকিতে কানা ॥ 

বাউলের। পরমাত্মায় বিশ্বাসী, কিন্তু সেই পরমাত্মাকে বিশেষ কোনোক্পপে 
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চর 

আবদ্ধ রাখতে চায়নি। ফিকিরটাদ বাউল বলেন, সেরূপের কী তুলনা 
+ আছে? কী করেই বা বর্ণন! করব তার সেই অপরূপ ছবি? £-_ 

অরূপের রূপের ফাদে পড়ে কাদে প্রাণ যে 

আবার দিবা নিশি, 
কাদলে নির্জনে বসে 

আপনি এসে দেখ! দেয় সে রূপ রাশি। 

সে যে কী অতুল্য, রূপ নয়, অনুরূপ, শত শত সূর্য শশী । 

যদি রে চাই আকাশে মেঘের পানে 

সেরূপ আবার বেড়ায় ভাসি। 

(আবার ) সে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায় 

ঝলক্ লাগে হদে আসি। 

হৃদয় গ্রাণ ভরে দেখি 

বেধে রাখি চিরদিন, সেই রূপ শশী । 

ওরে থেকে থেকে ফেলে ঢেকে কু-বাসন! মেঘরাশি। 

কাঙাল কয়, যে জন মোরে দয় করে 

দেখ! দেয় রে ভালবাপি। 

আমি যে সংসার মায়ায় ভূলিয়ে তারে 

প্রাণ ভরে কই ভালবাসি ॥ 

পরমাত্মার রূপ বর্ণনাচ্ছলে লালন ফকিরও গেয়েছেন £-- 

্বূপ রূপে নয়ন দেরে-__ 

দেখবি সে রপেরও রূপ। 

কেমন সে রূপ ঝলক্ মারে ॥ 

ত্ব্ূপ বিনে রূপটি দেখা 

সেতে। কেবল মিছে ধোকা 

আধেকের লেখা জোথা, 

স্বরূপ শক্তি সাধন দ্বারে ॥ 

অবতার অবতারী, 
তুই রূপে যুগল তারি 
তাহে ক্বপ চড়ন বারি 
রূপেরও রূপ বলি যারে । 
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শৃন্ঠ ধামের ধ্বজা স্বরূপ 

তারে আজি ভাবিয়ে কু-রূপ 

সিরাজপসাই বলে রে রূপ 

সাধবি লালন কেমন করে? 

বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার প্রথম সোপানই হল গুরু গ্রহণ । গুরু না! হলে 

এই লাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। লালন বলছেন-__পাধিব সৌন্দর্যে 
ভুলে থেকে সেই পরম পুরুষের কথা যেন ভূলে যেও না। - তোমাকে 

ভূলাবার জন্য নানা ছল চাতুরীরই আবির্ভাব ঘটবে তোমার কাছে পন্দেহ 

নেই, কিন্তু যদি গুরুর মৃতি তোমার কাছে থাকে তাহলে (তোমার আর 
কোনো ভয় নেই £__ | 

এ রূপ তিলে তিলে জম মন স্ুুতে 

ভুঁলন। রে মন অন্ত ভোলেতে, 

গুরুরূপ ধিয়ানে রয়, 

কী করবে তারে!]শমন রায়? 
সে যে নেচে গেয়ে ভবপারে যায় 

যায় সে গুরুর চরণ-তরীতে। 
উপর বাড়ি সদরআলা, 

স্বূপ রূপে করছে খেলা 

স্বরূপ গুরুর স্বরূপ চেলা, 

কে আছে এই জগতে? 

এমনি তার অঙ্গ ভরি, 

গুরু বিনে নেই কাগ্ডারী 
( ফকির ) লালন বলে ভাসাও তরী রে 

যা করেন সাই কপাতে। 

লালন আবার বলতে থাকেন, যিনি হলেন সেই রূপময় রসিক-্চুড়ামণি, 
তার এক বিন্দু করুণ পেলে মানুষ ধন্য হয়ে যায়, স্ছতরাং সেই অপরূপ 

রূপময়ের ধ্যান কর, তার ভজনা কর--তবেইতো। পার হবে এ ভব 
বৈতরণী £-- * 

কিবা রূপের ঝলক্ দিচ্ছে দ্বিদলে 

সে রূপ দেখলে নয়ন যায় ভূলে, 

ফণী-মণি সৌদামিনী ঘিরি একপ উজলে। 



বাউল ৩৯৯ 

অস্তি চর্ম মোম রূপ, 

তাহে মহ1 রসের কৃপ 

বেগে ঢেউ খেলে, 

তার এক বিন্দু অপার পিন্ধু 

হয়রে এ ভূ-মগ্ডলে। 
দেহের ও দল-পদ্মে যার 
উপাসনার সীম। তার কোথাও কী মেলে? 
তীর্থ ব্রত যার জন্তে_-এই দেহে তার সব লীলে। 

রসিক যারা সচেতন 

রসরতি টানে উজান রূপে উদয় পেলে। 

লালন গোঁড়া নেংটা এড়। 

মিছে বেড়ায় রূপ বলে ॥ 

পুর্বেই উল্লেখ করেছি বাউল সাধনার মুল কথাই হল “মানব ধর্ম। “সবার 

উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই” । এই মহাবাক্যই হল বাউল গানের 

মূল কথা । ভগবান যুগে যুগে মানুষের মাঝেই তার দূত প্রেরণ করেছেন» 

কিন্ত আমর! অনেক সময়ই তাকে চিনতে না পেরে ভূল করে তাড়িয়ে দেই। 

লালন বলছেন, মানুষ মাত্রই তো সেই ভগবানের দূত । সেই ভগবানের দূতকে 
না চিনে লাধন। সম্পূর্ণ নিরর্থক। কারণ, ভগবান তে৷ তার দূতের মাধ্যমেই 
আমাদের কাছে প্রকাশিত হন £-- 

অপারের কাগ্ডারী নবীজি আমার 
ভজন সাধন বৃথ1 নবী না চিনে । 

নবী আউল আখের জাহের বাতেন 
কখন কী রূপ ধারণ করে কোনখানে । 

আসমান জমিন জল আদি পবন 

যে নারীর নৃরে হইল স্থজন, 

বল কিসে ছিল নবীর আপন 
নবী পুরুষ কী প্রকৃতি তখন? 

আল্লা নবী ছুটি অবতার 

গাছ বীজ যে রূপ দেখি ষে প্রকার, 

তোমর! স্থ-বুদ্ধিতে করহু বিচার 
ওর গাছ বড় কী ফলটি বড় নেও জেনে । 



৪০০ বাংলার পল্লীগীতি 

আত্ম তত্বেফাজেলযেজন! 

জানতে পায় যে নিগুড় কারখানা, 

হল রস্থল রূপে প্রকাশ রব্বহল 

অধীন লালন বলে, 

দরবেশ সিরাজ সইর গুণে 

বাউল সম্প্রদায়ে জাতের কোনো বিচার বা গৌড়ামী নেই। হিন্দু, মুসলমান, 
জৈন, খৃষ্টান, পারশিক এখানে সবাই এক-_সবাই মান্গষ__এইটেই বড় কথ।। 

লালন নিজে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও সিরাজাই নামে এক ফকীরের 

আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়েছিলেন, তিনিই ছিলেন তার এ পথের.গুরু বা পথ 

প্রদর্শক | লালন তাই বলছেন, ভগবৎ সাধনায় জাতের কোনো প্রশ্নই ওঠে 

না। মানুষ জন্ম ও মৃত্যুর সময় তো? একই জাত হয়,_এই কথাটা মনে 
রাখতে পারলে জাতের ঝড়াই আর থাকবে না £-_ 

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে? 

লালন বলে জাতির কী রূপ 

দেখলাম না৷ এই নজরে । 

কেউ মাল1 কেউ তসবি গলে 

তাইতো রে জাত ভিন্ন বলে 

যাওয়া কিংবা আসার বেলায় 

জাতে চিহ্ন রয় কারে? 

ছন্নত দিলে হয় মুসলমান 

নবীর তবে কী হয় বিধান, 

বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ 

বামনী চিনি কিসে রে? 

জগৎ বেড়ে জাতির কথা 

লোকে গল্প করে যথখ। তথা, 

লালন বলে জাতির ফাত্না 

ডুবিয়েছে সাধ বাজারে । 

বাউলের কাছে জাতের প্রভেও যেমনি নেই, ধর্মের গোড়ামীও তেমনি 
নেই, এ কথা পুর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই লাঙ্গন নবী এবং শ্রীকফকে একই 

সঙ্গে দেখতে সঙ্গম হয়েছেন ১ ূ 



বাউল ৪৩১ 

অনাদির আদি শ্রাকষ নিধি 

তার কি কভু আছে গোষ্ট খেল।? 

ব্রহ্ধারূপে সে অতলে বসে, 

লীলাকাগী হয় তার অংশ কলা । 

পুর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ রসিক শিখরে 

শ'ক্তর উদ্দয় যাহার শরীরে, 

শক্তিতে স্থছজন মহা আকর্ষণ 

বেদ আগমে যায় বিষণ বল]। 

সত শরণ বেদ আগমে গায় 

চিদানন্দরূপ পুর্ণ ব্রহ্ম হয়, 

জন্মমৃত্যু যার নাভি ভাবের পর 

তবু তো নয় স্বয়ং নন্দলাল । 

দ্রবেশের দেল দরিয়। যেথায় 

'অজান। খবর দেহি জানে ভাই, 

ভজ দরবেশ, পাবে উপদেশ 

লালন কয় তার উজ্জ্বল হাদ কমল ॥ 

জীবাত্ম। ও পরমাত্মার মিলনেই মানবের সকল বন্ধন দূর হয়ে যায়। জীবাত্মা 
আর পরমাত্ম। ঠিক যেন একই বাড়ির দুই বালিন্দা। কিন্তু যদি কোনোক্রমে 

এই দুই বাসিন্দায় মিলন সম্ভব হয়, তা হলে আর কোনে! গণ্ডগোল 

থাকবে না। উপনিষদের এই মহাসত্যকে লালন রূপ দিয়েছেন তার গানের, 

ভিতর অতি সরল ও সহজ কথার মাধ্যমে £-_- 

আমি একদিন না দেখিলাম তারে 

বাড়ির কাছে আরসি নগর 

এক পড়শী বসত করে। 

গেরাম বেড়ে অগাধ পানি 

তার নাই কেনার। নাই তরণী পারে, 

মনে বাঞ্চা করি দেখবে তারে 

আমি কেমনে সেথায় যাই রে। 
আমি কী কব পড়শীর কথ 

তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথ। নাই রে, 

সে ক্ষণেক ভাসে শৃস্ত ভরে 

1 ২৬ 



৪০২ বাংলার পল্লীগীতি 

আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে, 

সেই পড়শী যদি আমায় ছু'ত 

ভবের যম যাতনা সকল যেত দুরে 

সে আর লালন একথানে রয় | 

আবার লক্ষ যোজন ফাক রে। 

কিন্ত বাউল ফিকিরচাদ অতি সহজ ভাবেই বলতে চান, হে।জগৎ পিতা, 
যেদিন আমার পরমাযু শেষ হয়ে আসবে সেদিন যেন তোমার দেখ পাই, তাই 

যদি না হল, ত1 হলে আর তোমার মহিমাট। কোথায় রইল ? £__ 

যেদ্রিন আমার দিন ফুরাবে ওহে দিন তারণ, 

সেদিন আমায় ভূলন। হে দিও শ্রীচরণ। 

দিনে দিনে দিন গত ক্রমে সেদিন আগত 

যেদ্দিন শমন করবে বন্ধন 

সেদিন জানবে তুমি কেমন। 

বীরভূম অঞ্চলের বাউলদের গানে অনেক সময় পর্দাবলী কীর্তনের ছৌয়াচ 
মেলে। ভগবানকে পেতে হলে যে একমনে তারই সাধন। কর প্রয়োজন, 

গৃহে থেকে গৃহীর সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও পাধিব ভোগ-তৃষ্ণ! বিষয় আশয় 

থেকে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন থাকা, পাথিব সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করবার পরও যে বড় 
কর্তব্য শ্রভগবানের আরাধন1, সেই কথাই বড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই 

অঞ্চলের বাউলদের কণ্ঠে । বীরভূমের নবনীদান বাউল রসরাজ গোন্বামীর 
একটি পদের মাধ্যমে, তাই ভগবানের উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন £__ 

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না। 

(চুল ভিজাব না গো আমি, বেণী ভিজাব না) 
জলে নামব, জল ছড়াব তবু জলতো৷ ছোব না, 

এধারি ওধারি সাতার কাটি করি আনাগোনা। 

আমি ভোক লাগাব, ভোকে মরব না, 

রাঁধিব বাড়িব ব্যঞ্জন বাটিব তবু হাড়িতো। ছোব না| 

(আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না)। 

গোন্সাই রসরাজে কয়, শোন গে নাগরী, 
ও রূপেতে আমি যাই গো মরি । 

আমি হুব না সতী, না হব অসতী, 
তবু আমার পতি ছাড়ব ন!। 



বাউল ৪8৪০৩ 

( ঘরে শাশুড়ী ননদের কথা আমি শুনব ন1) 

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না। 
বৈষ্ণব বাউলদের ভিতর কেউ কেউ তাদের তত্ব কথ! বলেছেন রাধাকৃফণ 

€কেউ বা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের কথার ভিতর দিয়ে, একথা একটু আগেই বলেছি। 
উল্লিখিত গানটিতে শ্ররুষ্ণের প্রতি শ্ররাধিকার প্রেম নিবেদনের পথটার সন্ধান 

দিয়েছে__এখানে শ্রীরাধ! প্রতীক মাত্র । বাউলের কথায় জগতের সকলেই তো 
রাধা _পুরুষতে1 কেবলমাত্র শ্রীকষ্ণ। শ্রীরাধা আয়ান ঘোষের পত্রী হয়েও 

শ্রকষ্ণকে যেভাবে ভালবেসেছিলেন জগতের সকলেই ঠিক সেই ভাবে 

ংসারে সংসারী থেকেও পরমাত্মার উপাসনা করে যাবে । এই সম্প্রদায়ের 

ভিতর ধার আবার শ্চৈতন্ত দেবকে ধরে নিয়েছেন ভবপারের কাগডারী তারা 

'আবার বলেন অন্ত কথ £__ 

গৌর চাদের হাসপাতাল ভাই নদীয়া পুরে । 
তবে আর কেন ভাই যাতন। পাস কলি ম্যালেরিয়ার জরে । 

কখনে। এমন ছিল না, দেখে জীবের এ যন্ত্রণা, 

খুললেন দাতব্য এক ডাক্তার খান৷ 

দীনহীনের তরে ॥ 

জীব তরাবার সাইনবোর্ড লিখে 

রেখেছে জানাইতে লোকে, 

তাতে আনছে রোগী ডেকে ডেকে 

জ্বর দেখে জয়] থারমেণ্টারে । 

নিতাই বাবু সিবিল সার্জন 

অদ্বৈত হন আর পঞ্চানন ॥ 

নেটিভ চিনিবাস, আর শ্রানিবাস 

হরিদাস তার কম্পাউগ্ার । 

নিতাই বাবুর স্থযশ ভালো 

জগাই মাধাই রোগী ছিলো, 

তাদের বৈষম জর ছেড়ে গেল 

একটি মিক্চারে ॥ 

ঠিক এই ধরনের গান ঢাকার শরৎ বাউলের কণ্ঠেও শোন গেছে ;_ 

আইলোরে চৈতন্তের গাড়ী লোনার নদীয়ায়। 

(আজি) রাই কোম্পানীর জংশন হৈল শ্রীবাস আঙিনায় ॥ 



৪০৪ ংলার পল্লীগীতি 

জগাই মাধাই হয় প্যাসেপ্তার 

নিত্যানন্দ টিকিট মাস্টার, 

আইজ শ্রীগৌরাঙ্গ ড্রাইভার হইয়া 

সেই গাড়ী চালায়। 

আজি গরীব লোকের কি স্ুবিধ! 

ধনী বইল্যা নাই তো বাধা, 

আজি ভক্তি বিধান দান করিলে 

টিকিট পাওয়। যায় ॥ 

ও দীন শরৎ বলে, যাবো কাছে, 

রাধারাণীর চাল] আছে, 

তার ফাষ্ট কেলাসের টিকিট কাইটা 

ব্রজধামে যায় ॥ 

পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু উল্টা বাউলেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই 

শ্রেণীর বাউলদের সাধনার পদ্ধতি একটু অদ্ভুত ধরনের-কেবল মাত্র সেই 

সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া তাদের সাধন পদ্ধতি বাইরের কারও বুঝবার উপায় 
থাকে না। এই সব গানের মাধামেই লুকিয়ে থাকে তাদের সাধনার গুহাতত্ব 

কথা । তাদের গানের কথ! অনেকটা হ্ে্য়ালী ধরনের । এই রকম একটি 

উল্ট1 বাউলের নমুন। শুনুন ১ 

সাই দরবেশের কথা, 

(এ কথ1) বলব কারে? 

বলব কারে, বলব কারে 

কারে বলব কী? 

(ওরে ) আপনার মন পরকে দিয়ে 

আপনি ঠকেছি। 

ডহরেতে ধুল] উড়ে, ভাঙা ভাসে বানে, 
এমন সময় গুরু এল, আলন দেই কোন্থখানে। 

(এ কথা বলব কারে)। 

উপরে দুম্ছমি বাজে বামনী করে নাচ 
(ওরে) দিল্লীতে হয় মেঘ বরিষণ 

ঢাকায় রাস্তা পিছল ঘাট। 

(এ কথা বলব কারে)। 



মন শিক্ষা ৪০৫ 

এক তামাশ! দেখে এলাম ত্রিবাণীর (ত্রিপুর্ণার ) ঘাটে, 

(একটা) মর! মানুষ আহার করে জ্যান্ত মানুষ পেলে 

(এ কথা বলব কারে )। 

রাজার বাড়ি চুরি হল পুকুর পাড়ে পি, 
(ওরে ) গাছের উপর শধ্য। করে জলেতে যায় নিদ 

(এ কথা বলব কারে)। 

এই ধরনের হেয়ালী গানের সন্ধান মানভূমের সহজিয়া সম্প্রদায়ের 

মধ্যে খুবই বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় £__ 

চাদকে সবাই মাম! বলে,চাদের মাম কে? 

জামাই বলে ই কথাটি, বড় গোল্যে পড়েছে । 

মন শিক্ষ। ব। তৃখ্য। 

জলপাইগুড়ির কোনে! কোনো অঞ্চলে পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাউলের দেহতত্বের 

মতো এক শ্রেণীর গানের প্রচলন দেখতে পাওয় যায়। এ গানের কথা এবং 

ভাবের সঙ্গে জলপাইগুড়ির অন্ঠান্ত গ্ীতির বেশ পার্থক্য নজরে পড়ে। 

অনেকের মতে এ গানগুলি জলপাইগুড়ির নিজন্ব সম্পদ নয়। বৈষ্ণব ধর্ম 

প্রচারের কালে এ গানগুলি হয়ত এদেশের জল, বায়ু ও বাচনভঙ্গীর সংমিশ্রণে 

এই নবগঠিত রূপ পেয়েছে। 

মানব জীবন যে ছুদিনের স্থৃতরাৎ তার উপর মায়] কর] যে বৃথা, ভাই বন্ধু 
সবই ফাকা_এই তত্বজ্ঞান বাংলার বাউল, উদাসী, বৈরাগী ও বৈষ্ঞব সম্প্রদায়ের 

কঠেও যেমনি শোন গেছে বারে বারে, জলপাইগুড়ির এক শ্রেণীর সাধকদের 

কেও তার প্রতিধ্বনি শেন যায়: | 

ও মন অসনা, 

মানব দেহটার গৈরব কইরে। না॥ 

এ দেহা মাটির ভাগ, 

ভাঙ্গলে হবে খাও খাও 

জোড় দ্বিলে জোড়া নাইবে না ॥ 

যেমন আসমানেতে জহল পড়ে 

জলের ভূলুক1 ধরে, 

দেইখতে দেইখতে যায় মিশাইয়। 

একাই এইসেচি ভবে 



বাংলার পল্লীগীতি 

একাই যাইতে হবে 

সঙ্গের সঙ্গী কেউতো হবে না ॥ 

বৃক্ষের ডালে পাখির বাসা 

ডাল ভাঙ্জিলে হবে কিবা দশ? 

এ রকম মানুষের দেহা রে ॥ 

একদ্দিন আসিবে ছুরস্ত শমন 

পরিবে কঠিন বন্ধন 
মিনতি করিলে ছাড়িয়া যাবে না 



দ্িতীশ্ত্র পল্িচ্ছ্ো 

বৈল্রাগী ও ব্রৈষ্ণবেত্র গান 

বাঙ্গালী নব চাইতে বেশী পবিচিত এই ভিক্ষাবৃতিধারী বৈরাগী ও বৈষ্ণব 

(বোষ্টম ) ও বৈষ্বী (বোষ্টমী )-দের গানের সঙ্গে। এক কথায় বাংলার 

একগ্রাস্ত থেকে আর এক প্রান্ত সর্ব্তই এদের দেখা মেলে । এদের সাধন 

পদ্ধতি বাউল, দরবেশ স্বফীর্দের মতে! অতট] উচ্চ মার্গের নয় বা বাউলদের 

মতে] নিরিশ্বরবাদীও নয়। তার] সাধারণতঃ রাধারুষ্জের কিংবা গৌর 

বিষ্ুপ্রিয়ার উপাসক। তাই তাদের প্রায় সমস্ত গানই রাধা-রুষ্ণ বা গৌরাজ- 
বিষুপ্রিয়ার পদে নিবেদিত । অবশ্য এর মধ্যেও একটু আধটু ব্যতিক্রম যে 

লক্ষ্য কবা ন! যাবে এমন নয়। আমরা ক্রমান্বয়ে সেগুলি দেখাবার চেষ্টা করব । 

বৈষবের প্রধান কথাই হল ভক্তিবাদ। ভগবানকে পেতে হলে যুক্তি 

তর্কের ভিতর দিয়ে পাওয়। যাবে না। তীর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস রাখতে হবে 

তবেই তার দেখা! মিলবে £-- 

/ ভক্তি বিন1 সে ধন মেলে ন! 

ও জান না ভক্তি বিনা সে ধন মেলে না ॥ 

আছে ভক্তি রতন অমূল্য ধন 

অধতনে পাবে না। 

সত্যযুগে প্রহলাদ ভক্ত 

হিরণাকিপুর পুত্র, 

তারে পাষাণে বেঁধে ফেলায় জলে 

বিষপানে সে মল না। 

ভক্তি বিন। সে ধন মেলে না ॥ 

ত্রেতা যুগে বীর হনুমান 

পেয়েছিল ভক্কির সন্ধান, 

হন বক্ষচিরে দেখায় রাম নাম 

এই তে ভক্তের নিশান]। 

ভক্তি বিনা সে ধন মেলে না॥ 



৪০৮ , বাংলার পল্পীগীতি 

দ্বাপর যুগে গোপীগণে 

পেয়েছিল কৃষ্ধনে। 

তাদের অন্তরে বাহিরে কৃ 

কৃষ্ণ বই আর জানে না, 

ভক্তি বিন। সে ধন মেলে না ॥ 

কলিতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ চৈতন্য গোসাই | 

হরির নামে উদ্ধারিলেন জগাই মাধাই|। 
পুরীধামে সমূদ্রেতে কৃষ্ণ নামে 
ঝাঁপ দিল আর উঠ্ল না, 
ভক্তি বিনে সে ধন মিলে না ॥ 

ধৈষব আর বৈরাগী একশ্রেণীর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । এর মূ 

বৈষ্বর! সাধারণতঃ বৈরাগী বোষ্টমের মত বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গান্স না 

তাদের গান প্রায় তাদের আখড়ার ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে । এবং এদের 

গানে কোনো। কোনো সময় রাধাকৃষ্জের লীলা বর্ণনা] করলেও উদাসী ব1 

বাউলের মতো! একটু উচ্চ ভাবাদর্শে রচিত । উদাহরণ ম্ববূপ একটি বৈষ্ণবের 

গীত ধরা যাচ্ছে। হাওডা জেলার কানাই বৈরাগী মা যশোদাকে সম্বোধন 

করে গাইছেন £- 

ওম! দেখলাম তোর কানাই মানুষ নয়। 

ওম বিষ খেয়ে বিষ হজম করে, 

এমন কথা কু শুনি নাই । 

(দেখলাম তোর কানাই মানুষ নয় )॥ 

কানাই মা] তোর কি গুণ জানে, 

বাচায়ে দ্রিলে যতেক গোপগণে, 

আমর! মরি বাঁচি কানাইয়ের গুণে গো, 

নাই কো? গ্রাণে ভয়। 

কানাই মা তোর কি গুণ জানে বনে অক্কা পায়, 
কালীদহের সাপের মাথায় ছু পা তুলে লাখি লাগায়, 
দেখে লাগে ভয়। 

মা! তোর কানাই মানুষ লয় ॥ 

তিন চোখী এক মেয়ে এলো কুভ্ভীরে চড়ে, 

পাচমুখো। এক বুড়ো এলো ষাঁড়ের উপরে । 



বৈধাগী ও বৈষ্ণবের গান ৪০৯ 

ও তোর কানাইকে সে মেয়ে নিল কোলে গো, 

বুড়ে! তার চরণে লুটায়। 

দেখলাম তোর কানাই মানুষ নয় ॥ 

তোর গুণের কানাই কি গুণ জানে, 

বনে অস্থুর বধ করে, 

দেখলাম তোর কানাই মানুষ নয়। 

পাহাড় খানা তুল্লে হাতে, 

মাগো একটি আ্গুলে, 

পাগল গুরু নারদ ধলে ও কানাইঈয়ের মা, 

তোর ডানপিটে ছেলেটিকে আমি ভেবে পাই ন।। 

সেটা যে কতবড় কত ছোট গো। 

আদতে তাবলাচলেনা। 

দেখলাম তোর কানাই মানষ না॥ 

বৈষ্ুবদের গানে অনেক সময় বাউল ও সহজ্িয়াদের মতে] কিছু কিছু তত 

কথাও শোনা যায়। অনেক সময় এইসব বৈষ্বদের বলতে শোনা যায়-_ 

রসিক ছাড়া এ রসের মর্ধ কেউ বুঝতে পারবে না, স্থতরং এ ভবনদী যদ্দি পার 
হতে চাও তাহলে আগেই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। দেখে শুনেই পথ চলতে 

হবে। সাধনার পথে অনেক বাধা, একটু বেসামাল হলেই বিপদ £ 

ও কাম-কুম্ভীর আছে পথেতে 

পারবি না তুই সাগর পার হতে । 

গঙ্গালাগর মুখের কথা নয়, 

সেই মাটিতে হরিদাস মানুষ জ্যোতির্ময় । 

নদীর ভাবন| জেনে সাতার দিও না 
রসিক বিনে বে-রসিকে ভুবলে 

ওঠে নারে মনা ডূবলে ওঠে না। 

সেত অন্থরাগী, 

মনা তুই জেনে জাননা রে 

সেতো অনুরাগী দীন ভিখারী 
সময় সময় জাল পাতে ॥ 

পারবি ন1 তুই সাগর পার হতে ॥ 



৪১৩ বাংলার পল্লীগীতি 

বৈষ্ণবদের অনেক সময় আরও গভীরে প্রবেশ করতে শোনা যায়। এই-॥ 
সময়কার গানগুলিকে পুরোমাত্্রায় সহজিয়া সম্প্রদায়ের গানের সঙ্গে তুলন!: 

কর। চলে :-- 

আয়ন। প্রেমের বড়শী বাইতে যাই নতুন পুকুরে । 
পুন্বরণীঁ সাডে তিন রতি, 
ঘাটলাতে জ্ঞানের বাতি, 

নয় সিঁড়ি নয় দ্বার খোলে। 

ও ঘাটলাতে শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ, 

অদ্বৈত ভক্তগণ স্ময় মত মেলে, 

(ও) তার! ধুন্ুচি জ্বালিয়ে দ্রিল রে। 

পূর্ববঙ্গে পাগল চাদের গান বলে এক রকমের গানের সন্ধান পাওয়। 

যায়। এগুলি মূলতঃ উদ্াসীদের গানের অন্য শাখা মাত্র । পশ্চিমবঙ্গে তেমন 
ধরনের গানের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। বাউলকে ভাবের পাগল বল' 

চলে একথা আমর] পুবেই উল্লেখ করেছি । এই বৈষ্ণবেরাই অনেকটা 
উচ্চন্তরের হলে তখন তাদের গানের মধ্যে বাউলদের মতোই বিশ্বমৈত্রী ও 

মানবতাবাদের কথাও শোনা যায় £__ 

এ পাগলের দলে কেউ মিশোন। রে ভাই। 
এক পাগল জগন্নাথ গোসাই, 

(ও মে) চগ্ডালেতে অন্ন দিলে ব্রাহ্ধণেতে খায়, 

এ পাগলের দলে কেউ মিশোনারে ভাই ॥ 

( আছেন ) আর এক পাগল চৈতন্ত গোর্সাই, 
(ও সে) রাধা রাধা রাধা বলে ধুলোতে লোটায়, 

এ পাগলের দলে কেউ মিশোনা রে ভাই ॥ 

আমর এই পরিচ্ছেদে যতগুলি গানের উল্লেখ করেছি এদের সবগুলিই 

পুরুষের রচিত। কিন্তু পুর্ববঙ্গে বৈষ্ণবীর সংখ্যাও বড় কম নয়। অনেকের 

মতে বৈষ্ণবীর রচিত গানগুলি অধিকতর শ্রুতিমধুর ও শবলালিত্যে সমধিক 
উৎকষ্ট। আমর! এবার টৈষ্ণবী বিরচিত কিছু গান আপনাদের উপহার দিচ্ছি। 
এইসব বৈষ্ধীরা কখনও একাকী কখনও বা বোষ্টম সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি 
ঘুরে গান গায় । শাস্ত দুপুরে শোন! যায় এইসব বৈষ্ণবীর কণ্ন্বর ₹- 

কোন্ বনে বাজায় গো বাশী বন্ধু শ্যাম রায়, 

বাশীর স্থরে মন উদ্দালী আমার প্রাণ লইয়া! যায়। 



এবং ০ 

অথবা £-_- 

বৈরাগী ও বৈঞুবের গান ৪১১ 

যখন আমি রান্নায় বসি, তখন কাল বাজায় বাশী 

প্রাণ বিদরে যায়, 
কোন্ বনে বাজায় গে বাশী, বন্ধু শ্যাম রায়। 

কোন্ বনে ব্যজাম় গে বাশী, মধুর ধবনি শোনা যায়, 
বাজায় বাশী কালো শশী, কান্দি আমি দিব1 নিশি 

সময় বুঝে ন।। 

কোন্ বনে বাজায় গো বাশী বন্ধু শ্যাম রায় ॥ 

বন্ধু অসময়ে বাজায় বাঁশী মন প্রাণ হইরে নেয়, 

কোন্ বনে বাজায় গে। বাশী, বন্ধু শ্যাম রায় ॥ 

কোথায় রহিল] বন্ধু দেখ! দাও আমায় 

কতদিন হইল গত, মরি হে প্রেম জালায়। 
বন্ধু হে দেখা দাও আমায় ॥ 

বন্ধু হে মীনের মত ডুবে রইলাম তোমারই আশায়, 
আমার সে আশা নৈরাশ। হৈল বন্ধু তুমি রহিলে কোথায়। 

বন্ধু হে অভাগিনী বলে কি গে! মনে নাই তোমার, 

আমায় ভাসাইলে ডুব সাগরে এ দুঃখ কি প্রাণে সহ হয়, 
কোথায় রহিল! বন্ধু দেখা দেও আমায় ॥ 

মনের মানুষ নহলে মনের কথা কহও না, 

কথা কইও ন1 গে প্রাণ সজনী 

মনের মানুষ নইলে মনের কথা কইও না॥ 

(আবার ৷ অসতেরই এমনি ধারা, 

চোরের নাও সাউধের নিশানা, 

মুখের কথায় সব সেরে যায় কাছে কিছুনা ॥ 

ওগো শিমুল ফুলের রং দেখিয়ে ঝম্প দিও না, 

মনের মানুষ নইলে মনের কথ কইও না ॥ 

আমার পুর্বজন্মের কর্মফলে, 

যদি মনের মানুষ মিলে, 

নাম লিখিতাম দাসী বলে, 

হইতাম তার কি ন1 () 

গোনাই ঘরণী রামায় ক, 
তেমন গো নইলে মনের মাজষ মিলে না ॥ 



৪১২ বাংলার পল্লীগীতি 

কিংবা; তারে ভূলাইয়্যা রাইখ্যাছে কোন্ প্রাণ সজনী 
আইল না শ্টাম গুণমণি। 

ও ক্যান আইল] ন! রাত্র নিশাকালে, 

ভ্রমর! গুঞ্জরে ফুলে; * 

তাতে কুকিল করে কুহুধবণি, প্রাণ সজনী 
আইল নাশ্বাম গুণমণি ॥ ূ 

কৃষ্ণ ছাড়া রই ক্যামনে, প্রাণে ধৈধ নাহি নূর 

আমি বুন্দাবনে হইলাম কলস্কিনী । | 

( গে) প্রাণ সজনী আইল না৷ প্রাণ সজনী ॥ | 

আসবে বইলে রসরাজ, পালস্কে কইর্যাছি সাজ 

আমি পুজা দিব এই মন ফুলে, 

প্রাণ সজনী, আইল না শ্টাম গুণমণি ॥ 

বৈষ্ণবীর! যেন অন্তঃর্ধামী ! প্রবাসী-্থামীর চিন্তায় অধীর] নববধূর মনের 

কথা বুঝে নিয়েই যেন তার! খঞ্জনী বাজিয়ে ঘা দেয় বিরহিনীর মনের 
কপাটে £_- 

আর কি কুলে রব লে! সখি 

আর কি কুলে রব, 

কালিয়া কাঁলিয়] বিষম কালিয়া 

কে বলে কালিয়া! ভাল, 

কালিয়ার সনে পিরীতি করিয়া 

ৰা কাদিতে জনম গেল (লো সখি) 

কাদিতে জনম গেল। 

এপাড়ে বলিয়া সিনান করিতে 

ও পাড়ে লাগিল ঢেউ, ূ 

(আর ) হাতের ইসারায় কতব] বুঝাব, 
আমর] কুলের বউ। 

মুত্তিক। উপরে জলের বসতি, 

জলের উপরে ঢেউ, 

ঢেউয়েরই সনে পবনের পিরীতি 

নগরে জানে না কেউ (লো সখি) 

( নগরে জানে না! কেউ )। 



বৈরাগী ও বৈঝবের গান ৩১৩, 

( আবার ) মৃত্তিক1 উপরে ফুলের গাছটি 
তাহাতে ধইর্যাছে ফুল, 

ফুলের উপরে গুঞুরে ভ্রমর 

মজাইয়্যা গ্যাল ছুই কুল। 

কিংবা:  গহুর রূপ দেখিয়। ভইয়াাছি পাগল 

ওধধে আর মানে না, 

চল সজনী যাই লো নদীয়ার । 

( আবার ) গনুর কীট। বিষম কাট, 

ঠেকলে কাট! খান দায়, 

চল সজনী যাই লো! নদীয়ায় ॥ 

গৌরাঙ্গ ভূজঙ্গ হইয়্যা দংশিয়াছে আমার গায়, 
চল সজনী যাই লে। নদীয়ায়। 

(হারে ) প্রেমের বিবে যামন ত্যামন 

গহুর বিষে প্রাণ যায়, 

চল সজনী যাই লে] নদীয়ায় ॥ 
বৈষ্ণবী চলে যায় তার গান শেষ করে, কিন্তু তার গানের রেশ বাতাসের 

বুকে ভর করে ধবনিত হতে থাকে বহুক্ষণ পর্যন্ত। হয়ত এ-গানেরই উত্তর 
সে খুজে পায় আরেক বৈষ্ণবীর মুখে £- 

আগে মন না জেনে দিস্না গো নয়ন 

রাধে করিলাম মান] । 

বিরজা কয় আমি জানি, 

সে যে মন চুরিরই শিরোমণি, 
তারে দেখতে কালো, কথায় ভাল, 

স্বভাব কিন্তু ভাল না ॥* 

আগে মন না৷ জেনে দিস্ না গো নয়ূন, 

রাধে করিলাম মান]। 

নেবার কাজে যত সন্ধি, 

নিয়ে করেন কপাট বন্দী, 
শেষে ফিরে চান না ॥ 

তোমান্স ঘরের বাহির টেনে নিয়ে 

দিবে লো যস্তরন।। 



৪১৪ বাংলার পল্লীগীতি 

আগে মন না জেনে দিস্ না গো নয়ন ॥ 

এক সময় এ কথারও সান্বন৷ পায় সে নিজের মনেই £_- 

ও রে আমার পরের মন 

পর বিনে জগতে কে আপন। 

আমার পর লাগিয়া পরাণ কান্দে 

কেউ না বোঝে আমার মন। 

পর বিনে জগতে কে আপন ॥ 

মেয়েরা যায় পরের ঘরে 

পরকে লয় আপন করে 

শেষে হয় যুগল মিলন, 

ওরে আমার পরের মন 

পর বিনে জগতে কে আপন ॥ 

(দহ তত 

বৈরাগী ও বৈষ্বদের গানের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ শাখাই হল তাদের দেহতত্ব 

বিষয়ক গানগুলি। এদের একটি গানে দেখা যাচ্ছে একটি শবধাত্রাকে কি 

ভাবে তারা বিবাহের বর ও বরযাত্রীর দলের সঙ্গে তুলনা করেছে £__ 

হারালাম এ কুল, আর ও কুল 

কবে ফুটবে আমার বিয়ার ফুল। 

যাব চলন করি, বাশের দোলায় চড়ি 

জাত বেহারার স্বদ্ধে চড়ি, 

সকল হবে ভূল। 

আগে পাছে কাষ্ঠের বোবা 

ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা 

শ্বশুর বাড়ি যাব নদীর কুল ॥ 

গেলে শ্বশুর বাড়ি, সবে ত্বর! করি 

স্নান করাবে মোরে, করি গণ্ডগোল । 

বরণ কুলাতে দিবে, বর শয্যায় শোয়াইবে 

আট কড়। কড়ি দিবে তুলসীর মূল ॥ 
বরধাত্রীগণ, করাইবে বরণ 

জনমের মত দিবে তেন চারি আঙগুল। 



কিংবা £-- 

€হ তত্ব ৪১৫ 

উত্তর শিয়রি কৈরে, হাত প] ভাঙ্গিয়া মোরে 

অনল জালিয়া শেষে করিবে নিমূ্ল | 
হয়ে মর্মাহত, জ্ঞাত্িবর্গ যত 

যোগা পুত্র হবে তার অনুকূল। 

ঘ্বত চন্দনাদি করিবে আহুতি 

আগে পুডিবে আমার মাথার চুল ॥ 
ভাই বন্ধু যত, সব দস্তের মত 

শোকেতে কাদিয়! হইবে আকুল। 

অভাগিনী জননী জনম দুঃখিনী 

বুকেতে বাধিবে ছুঃখেরি বাটুল। 

যতেক নায়রী, সবে গভাগড়ি 
ভূমেতে পড়িয়া! এলাইবে চুল। 
(তখন )স্ত্রী গিয়ে পাছ দুয়ারে 

কাদবে বসে উচ্চৈংস্বরে 

(হায়) কে খাওয়াবে মোরে, গেল জাতিকুল ॥ 

বহ্ধিম বলে ভাই, সকলকে জানাই, 

এ বিয়া! ফিরাইতে লাগবে হুলুস্থুল ॥ 

যখন আসবে নিতে, 

ঘটক রবিস্থতে, 

পারবে না রাখিতে দেখায়ে ত্রিশুল ॥ 

অধরাকে ধরতে পায়, কইগে। তারে তার। 

আত্মা রূপে ঘুরে ফিরে মানুষ ধরার কলের পর। 

ঘাট ছাড়া অঘাটে রাজে, যার পথ ছাড় অপথে চলে 

ক্ষেণে আকারে, ক্ষেণে নৈরাকারে, 

ক্ষেণে ধরা থাকে ক্ষেপে অধর । 

প্রেম লোভে হেলে হেলে, প্রেমে বিষ দিলে, 

প্রেম জ্বালাতে অঙ্গ জলে 
বিষম বিফল আমার । 

এনাত চাদের গুপী যন্ত্র, করে রে ফস্ ফস্, 
বাজে না বুঝে না ওরে করে রে ঠম্ ঠস্। 



তৃতীম্ত্র পরিচ্ছেদ 

কীর্তন ও সংকীর্তন 

কীর্তনের সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্পর্ক অতি নিবিড | যে দেশের মাটিতে শ্রীশ্রীচৈতন 

মহাপ্রভুর জন্ম সেখানে কীর্তনের প্রচলন যে একটু বেশী মাত্রায়ই থাকবে এ 

অতি স্বাভাবিক কথা। কিন্ত প্ীশ্রীচৈতন্যদেব কর্তনের প্রবর্তক নন। চৈতন্য 
পূর্ববর্তী যে কীর্তনগান ও পদের প্রচলন ছিল সেগুলিই মহাজন পদাবলী রূপে 
স্বীকৃতি পেয়ে আমছে। এ সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা রে বাংলার 

বিদগ্ধ জনমণডলী, স্তরাং এ সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার অবকাশ এখানে 

বিশেষ নেই। কারণ, পদাবলী কীর্তন বা মহাজন পদ্দাবলীকে আমরা লোক 

সংগীতের অন্তর্ভূক্ত করতে পারি না। কিন্তু অন্যদিকে বৈরাগী, উদাসীদের কে 

রাঁধাকৃষ্ণের নাম গান ও তাদের লীলাখেলা নিয়ে যে সব গীতি ও গাথার সৃষ্টি 

হয়েছে তাকে নিঃসংশয়ে লোকসংগীতের অন্ততূ্ত করা চলে। এরও কারণ 

অতি স্বু্ষ্ট-_নংকীর্তন বা নাম কীর্তনের পদকত্ঠারা সকলেই প্রায় 

নিরক্ষর_-ঠাদের গান ছড়িয়ে রয়েছে একাধারে বাউল বৈরাগীর ক থেকে 

পুরদ্ননাদের কে কণ্ঠে। ঝুমুর প্রভৃতির মতো এই নগর সংকীর্তন, নাম কীর্তন 
ও'কালী কীর্তন সবই লোঞ্সংগীতের অন্তভূকক্ত। 

কীর্তন, সংকীতন ও নাম কীর্তনের মধ্যে আমরা কীর্তন গানকেই 

অধিকতর ভক্তিমূলক বলে আখ্যা দিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক 
এক বৈরাগ্গীর এই কীতন গান খানাকে £ 

হরিহে আমার এই বাসনা 

হায় মাঝে দাড়াও এসে, 

আমার মনে এই বাসন ॥ 

ননীচোর! রাখাল বেশে 

হায় মাঝে দাড়াও এসে, 
আমার হৃদয় হবে কদমতলা 

অশ্র্ধারা হবে যমুন]। 

হরিহে আমার এই বাসন] ॥ 

পায়ে নৃপুর হাতে বাঁশী 

ব্রজের খেলা খেল আদি, 

শ্ঞ 

জিরার 



কীর্তন ও সংকীর্তন ৪১৭ 

আমার হৃদয় হবে ব্রজের মাটি 

ভক্ত হবে ব্রজাঙ্গন]। 

হরি হে আমার এই বাসন1 ॥ 
নাম কীর্তনের ভিতর শুধু নামই সর্বন্ব। এই শ্রেণীর গায়কর্দের ভাষায় 

“কলিতে নামই (হরির নাম) সত্য”। কাজেই তাদের গানে শরীক 

লীল। বর্ণনা কিংব] তার সম্পর্কে উচ্চ কোনো ভক্তিভাবের একাস্তই অভাব 

লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের অতি প্রচলিত একটি নাম 

কীর্তনের উল্লেখ কর] চলেঃ _- 

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদ্াধর | 

কৃষ্ণচন্দ্র কর কপ করুণাসাগর ॥ 

জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী ৷ 

শ্ররাধার প্রাণ ধন মুকুন্দ মুরাঁরী ॥ 
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে। 

বিফলে মনুষ্য জনম যায় দিনে দিনে ॥ 

দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে। 

না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণার বুন্দে ॥ 

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু। 

মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বুক্ষসম হইন্ু ॥ 

ফল রূপে পুত্র কন্ঠ! ভাল ভাঙ্গি পড়ে। 

কাল রূপে সংসারেতে পক্ষী বাস। করে ॥ 

যখন কুষ্ণ জন্ম নিল দৈবকী উদরে। 

মথুরাতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে ॥ 
বস্থদেব রাখি এল নন্দের মন্দিরে । 

নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে | 

পশ্চিমবঙ্গে শুক-শারীর ছন্ব' নামে এক প্রকারের গানের প্রচলন আছে। 
এ গানগুলি অঞ্চল বিশেষে এক এক স্বরে গীত হয়ে থাকে । তবে আধকাংশ 
জায়গায়ই এগুলি ঝুমুর অথব! কীর্তনের স্থরে গাওয়া হয়। মুলতঃ এগুলিও 
বৈরাগী ও বোষ্টমদ্দের নাম কীর্তনেরই অংশ বিশেষ £_- 

বৃন্দাবন বিলালিনী রাই আমাদের । 
রাই আমাদের, রাই আমাদের | 

আমর] রাইয়ের, রাই আমাদের ॥ 
২৭ 



গ ৫৮৮ ংলার পল্লীগীতি 

শুক বলে, আমার কষ্$ মদন মোহন। 

শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ, 
নৈলে শুধুই মদন ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল । 

শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, 

নৈলে পারবে কেন ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ের মাথায় মুর পাখা 

শীরী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা, 
এ যে ষায়গে। দেখা ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ চূড়া বামে হেলে । 
শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে, 

চুড়া তাইতো বামে হেলে ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন । 

শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন, 

নৈলে শূণ্য জীবন ॥ 
শুক বলে, আমার কষ্চ জগৎ্-চিস্তামণি । 

শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদাস্িণী, 
সে তোমার রুষ্ জানে ॥ 

শুক বলে, আমার কষ্চের বাশ করে গান, 

শাবী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম, 

নৈলে মিছাই গান ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু । 

শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ু1-ক ল্লতর, 
নেলে কে কার গুরু ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী, 

শারী বলে, আমার রাধা লহরী-লহনী, 
প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥ 

শুক বলে, আমার কষ্ধের কদম তলায্ম থান । 

শারী বলে, আমার রাধা! করে আনা গোনা, 

নৈলে যেত জানা ॥ 

শুক বলে, আমার কষ্চ জগতের কালে।। 



কীর্তন ও সংকীর্তন ৪১৯ 

শারী বলে, আমার রাধার পে জগৎ আলো, 
নৈলে ঝ্বাধার কালে ॥ 

শুক বলে, আমার কষ্ধের শ্ররাধিক। দাসী ! 
শারী বলে, সত্য বটে, সাক্ষী আছে বাশী, 

নৈলে হতে কাশীবাসী ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ-জীবন । 

শারী বলে, আমার রাধা মধুর পবন, 
নৈলে কী থাকে জীবন ॥ 

শুক বলে» আমার কৃষ্ণ গায় প্রেম গান। 

শারী বলে, আমার রাধা প্রেম করে দান, 

সে যে কৃষ্-জীবন ॥ 

শুক শাবী দুজনার ছন্দ ঘুচে গেল । 

রাধা কৃষ্ণের গ্রীতে একবার হরি হরি বল, 

প্রবৃন্দাবনে চল ॥ 

পূর্ববঙ্গের উদ্দাসী শ্রেণীর মতে। পশ্চিমবঙ্গের টহল বাউলের সন্ধান পাঁওয়] 

ায়। তাদেরও কাজ হল অগ্রহায়ণের পহেলা থেকে সংক্রান্তি পর্যস্ত শেষ 

রাত্রে গৃহস্থের আডিনায় আঙিনায় ঘুরে নাম গান শোনান। এ গান কখনও 
রাধা কৃষ্ণের, কখনও ব। শ্রীশ্রীচৈতণ্যদেব সম্পর্কে। শ্রেণী হিসাবে এরাও 

বৈরাগী বা বৈষ্ণব শ্রেণীভৃক্ত। অনেক সময় এদের গানে রাধারুষ্ণের 

“প্রেমলীলাও ধ্বনিত হয় £__ 

রাই জাগো গে! 

জাগে শ্তামের মনোমোহিণী বিনোদিণী রাই ॥ 

জেগে দেখ আর তো নিশি নাই 

গে৷ জয় রাধে ॥ 

শ্যাম অঙ্গে অজ দিয়] 

আছ রাধে ঘুমাইয়। 

কুল কলঙ্কের ভয় কী তোমার নাই 
গো জয় রাধে ॥ 

কিংবা £- ভোর সময় কালে 

শ্রীবাস আঙ্গিনার মাঝে 

গর চাদ নাচিম্। বেড়ায় রে। 



৪২০ বাংলার পল্লীগীতি 

উঠ উঠ শচীমাত। 

নিতাই এল গ্রেমদাত 

জগৎ মাতাইলো হরি কাদিয়! রে ॥ 

পশ্চিমবঙ্গে “কালী কীর্তন; নামে এক প্রকারের কীর্তনের সন্ধান পাওয়া 

যায়। কালী কীর্তন মূলতঃ শাক্ত পদাবলীরই অন্যরূপ মাত্র। যেমন মহাজন 
পদাবলীতে শুধুমাত্র রাখার বিষয়ক পদই এর উপজীব্য, তেঁতমনি শাক্ত 
পদাবলীতেও শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই লীলা মাহাত্ম্য পা থাকে। 
মহাজন পদ্দাবলীর বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, বিলরামদাস, 
নরোত্রম দাসের মত শাক্ত পদাবলীর রচয়িতা ছিজ রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত ও 

নীলকণ্ঠের নাম সর্বজনবিদিত । এদের আদৌ লোক-কবি বলা চলে না ব 
এদের পর্দকেও কেউ কোনোদিন লোকসংগীত আখ্য। দেবেন না এ কথা ঠিক, 

কিন্ত অনেক সময় বৈষ্ণব ধর্মের বৈরাগী বোষ্টমদের মতো! অনেক তান্ত্রিক 

সন্ন্যাসী বাকালী সাধকের দেখা মেলে । তাদের ক থেকে অনেক সময় কীর্তনের 

স্থরেই শক্তিমন্ত্র তথ] নাম গানও শোনা যায়। এই শ্রেণীর গাম়কদের আমরা? 

লোক-কবির দলে ফেলতে পারি। কারণ, এরাও সত্যিকারের জনসাধারণের 

প্রতিনিধি । এদের সাধনার পথ মাতৃ আরাধনা । এই তান্ত্রিক বা কালী 

ভক্তর। নিরক্ষর, কিন্তু এদের গানেও অনেক সময় দেহতত্ব 'পদের সন্ধান 

'পাওয়] যায়__যেটা বাউল শ্রেণীর গানের অন্ুতম লক্ষণ £__- 

তাই তো। আমি কালোরপ বড় ভালবানমি 

(আমার ) হৃদয় মাঝে দাড়াও এসে, 

ঘুচে যাক অমানিশি। 

ও তৃই কালের ছেলে কোলে উঠে মার 
বেড়াস কত রঙ্গ ভরে, 

যে জন তোরে চিনতে নাকে 

বুথাই তার জনম ভবে। 

তুই মুণ্ড মালিনী, খড় ধারিণী 
স্বামী রাখিস পদতলে, 

এবার দেখ. চেয়ে মা অন্নপুর্ণে 
স্্টি যাচ্ছে রসাতলে 

কে বল তোকে চিনতে পারে ? 



& 
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এবার মায়ের নামে নৌকা খুলে 
বসে থাক তরীর মাঝখানেতে, 

তরী যদ্দি শক্ত হবে, কী করবে তোর রবিস্ৃতে 

স্যাম] মায়ের নাম নিয়ে ভাই, 
চালাও তরী নিশি দিনে। 

বসে থাক তরীর মাঝখানেতে। 

ওরে ছয় দুরন্ত আছেরে শমণ, 

তাদের কী আছে লজ্জা! সরম, 

যখন হবে ইতি, দেখ] দেখি, 

মায়ের নামের দোহাই দিবি। 

কালী বল, কালী বল, ছাড়রে মন অন্য সম্বল, 

পথের কথা৷ শেষ কর ভাই, নইলে হবে গণ্ডগোল ॥ 

আমার শ্বাম! মায়ের এমনি ধারা 

না ডাকিলে দেয়ন! সাড়া, 

ডাঁকার মত ডাকবো! বলে, 

নদ কমল! দিয়েছি খুলে । 

এবার মা তোর অভয় বাণী, 

বিলিয়ে দে মা জগৎ সভায় 

ওমা তোর চরণে বলি দিলাম, 

তন্ত্র মন্ত্র যত ছিল 

এবার মা তুই কোলে নে 

ধূলে৷ ঝেড়ে আদর করে। 

অধম চরণদাসে বলে, 

মা ম! বলে ডাক ভক্তি ভরে ॥ 

তৃতীয় খণ্ড মমাপ্ত। 



চতুর্থ খণ্ড 

[ সাময়িক গীতি ] 

॥ প্রথথন্ম পল্ডিচ্ছেদ ॥ 

দেশাজ্মব্রোপক ও স্বদেশী গান | 

স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা স্বদেশী আন্দৌোলনেও যে লোৌক-কবিদের দান কিছুমাত্র 
কম নয় একথা আমরা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মালদহের গভীর 

গান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই জাতীয় আন্দোলনের গান 

কোনে! নির্দিষ্ট স্থর বা বিশেষ কোনো শ্রেণীর ভিতর সীমাবদ্ধ নেই। উত্তর 
বঙ্গের মালদহ অঞ্চলে গম্ভীর! গায়কদল এই রাজনৈতিক গান পরিবেশনার 

দ্বায়িত্ব নিয়েছে । সেখানকার অধিকাংশ শ্বদেশী গানই গভ্ভীরার স্বরে গাওয়। 

হয়। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার অঞ্চলে সাধারণ কৃষাণরাই এ গান গায়। 
পশ্চিমবঙ্গে বৈরাগী, বাউল ভিখারীরাই এর রচয়িতা ও গায়ক। স্থানভেছে 

আঞ্চলিক প্রধান স্থরের মাধ্যমেই এইনব গান পরিবেশিত হয়ে থাকে ।, 

আমাদের আলোচনা সে দিক দিয়ে অগ্রসর না হয়ে গানের বাণী নিয়ে 

আলোচনা করলেই মনে হয় এই জাতীয় গানের প্রতি স্থবিচার কর] হবে। 

উদ্দাহরণ ম্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে তথ! সমগ্র বাংলায় প্রচারিত অজ্ঞাতনাম! এক 
ভিথারীর রচিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহীদ ক্ুদিরামের 
ফানি নিয়ে রচিত গানটির কথাই ধর] যাক। নিরক্ষর লৌক-কবিদের এইসব 

গানে যেমনি সাময়িক ঘটনার কথা! উল্লেখ থাকে তেমনি এর ভিতর ইতিহাসের 

ও যথেষ্ট উপাদান বিষ্থমান থাকে । | 

শহীদ ক্ষুদিরামের ফাসির সময় লৌক-কবিরা যেন তারই মুখের কথ 
পরিবেশনের দায়িত্ব নিল £__ 

একবার (এ বার ) বিদায় দাও মা ঘুরে আনি, 
হালি হাসি পরব ফাসি দেখবে জগত্বাসী। 
ওমা কলের বোম! ( মাটির বোমা ) তৈরী করে, 

বসে ছিলাম লাইনের (রাস্তার) ধারে, 
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ওমা বড়লাটকে মারব বলে 

মারলাম ভারতবাসী, 
একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি ॥ 

শনিবার দিন বেলা দশটার কালে, 

লোক ধরেন] হাইকোর্টেতে, 

অভিরামের দ্বীপ দ্বীপাস্তর মা 

ক্ষুদিরামের ফাসি। 

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি ॥ 

হাতে যদ্দি থাকত ছোরা। 

তোর ক্ষুদি কী পড়ত ধরা, 

রক্ত মাংসে এক কারতাম 

দেখত জগতবাসী। 

একবার বিদায় দাও ম1 ঘুরে আসি ॥ 

দ্রশমাস দশদিন পরে, 

জন্ম নিব মাসীর ঘরে, 

চিন্তে যাঁদ না পারিস মা, 

দেখবি গলায় ফাসি। 

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি ॥ 

এই রকম আর একটি অতি প্রচলিত ম্বদেশী গানের উল্লেখ কর] যায়। 

দেশবদ্ধু চিত্বরগ্রনের মৃত্যুতে যখোহর জেলার এক লোক-কবি কতৃক রচিত 

একটি গীত। পরে এই গানটি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সামান্য সামান্ত 

পরিবর্তন করে গীত হয়েছে । এ গানটিকে এক কথায় সমগ্র বাংল! দেশেরই 

সম্পদ বলে ধরে নেওয়া যায়। এর ভিতর পুঝৌক্ত গানটি অপেক্ষা অধিকতর 

এঁতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায় £__ 

চিত্তরঞুন স্বদেশী প্রাণধন 
ত্যাজিলেন জীবন দাঞজিলিং গিয়ে। 
মৃত্যু সমাচার টেলিগেরাপ পেয়ে তার 

ভারত সব হাহাকার উঠ্ল কাদিয়ে ॥ 

তেরশ বত্রিশ সালে দোসর আষাঢ়, 
পরলোক গমন করিলেন এবার, 



৪২৪ বাংলার পল্লীগীতি 

কাদে বাসস্তী দেবী সি. আর. দাশের লাগি, 

হদেশী অনুরাগী গেল ছাড়িয়ে ॥ 

তেসর] কলিকাতায় পাঠালেন অঙ্গ, 

ইঞ্জেকশন করে দিলেন সর্ব অঙ্গ, 

সাজিয়ে নান! ফুলে গাড়িতে লয়ে তুলে, 

হরিবোল হরিবোৌল বলে যাচ্ছে চলিয়ে ॥ 

চৌঠা সাতটায় প্রাতঃ কালে, 

_ শিক্পালদ। ষ্টেশনে নামিয়ে দ্রিলে, 

লোকেতে লোকারণ্য স্বদেশী যত সৈন্য, * 

শোকেতে হয়ে মর রয়েছেন চেয়ে ॥ 

শ্খানে লয়ে যায় হ্যারিসন রোড. দিয়ে, 

করপরেশন ই্টরিট চৌরুঙ্গি হয়ে । 

ঘুরে যায় বছদুর, 
রসা রোড ভবানীপুর, 

কালীঘাট কেওড়া তলায় 
পৌছিল গিয়ে ॥ 

সৎকার্ষের তরে মহাত্মা গান্ধী, 

চির শয্যার তরে বাধিলেন বেদী, 

আনিয়! চন্দন কাষ্ঠ সাজাইয়। নর শ্রেষ্ঠ, 

ঢালি উতকষ্ট ঘ্ৃত দিল জালিয়ে ॥ 

অসার সংসার রামকৃষ্ণ ভাবে 

হরি বলিতে প্রাণ কবে এ প্রাণ ষাবে, 

গোপাই গোপালের চরণ, 

করি আমি নিবেদন, 

দিও ছিচরণ অন্তিম সময়ে ॥ 

আমর] পুর্বেই উল্লেখ করেছি জাতীয় আন্দোলন বা স্বদেশী গান গাইবার 

জন্ত নির্দিষ্ট কোন! শ্রেণীর লোক নেই, সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়ের লোকই 

এগান গাইতে পারে । তবে ষে শ্রেণীর গায়কর! এ গানগুলি গায় তাদের 

মুখে এগানের স্থুর তাদের স্থ ্ব ্থরেই গীত হয় যাআ। পশ্চিমবজের “সবার 

বন' ট্রেনের অন্ধ ভিখারীর দল এগানগুলি গায় তাদের একটা নিজন্ব 

ভঙ্গীতে । তারা কখনও গায় মাটির হাড়ি বাজিয়ে কখনও ব। একতারা 
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£ সহযোগে । এই হাড়ি বাজিয়ে গায়কর! এক শ্রেণীর লোক। তাদের 
গানের সঙ্গে অন্ত কোনো যন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। ডায়মণ্ড হারবার, তারকেশ্বর 

ও নৈহাটা রাণাঘাট অঞ্চলে এই শ্রেণীর গায়কদের দেখা পাওয়া যায় সব 
চাইতে বেশী করে। এদের অধিকাংশের পেশ! ভিক্ষাবৃত্বি। কেউ কেউ 

অবশ্ত এর মধ্যে ছোটখাট মজুর বা জোগানের কাজও করে। তবে এউ 

হাড়ি সেই সঙ্গে সঙ্গে 'আড় বাধী'-ও বাজায়। রেলের বিভিন্ন কামরায় 
ঘুরে ঘুরে তারা গান গায়। কখনও কখনও শহরের বুকেও এক কোণায় 

সাময়িক আস্তানা গাডে। এদের দৃষ্টি বড়ই স্বচ্ছ। রাজনৈতিক খবরাখবর 

এর! সংগ্রহ করে রেলযাত্রীদের মুখ থেকেই, আবার তাদের কাছেই সেই 
সব শোনা কথাই গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করে । 

শহীদ যতীন দাসের মৃত্যু হয়েছে অনেক দ্িন। নব্য বাংলার অনেকেই 
হয়ত তাকে ভুলতে বসেছেন। কিন্তু এরা_এই ভিখারী গায়কদল 
এখনও তাকে ভূলতে পারেনি, তাই স্বাধীনতার পরেও তারা গান বাধে 

' তার উদ্দেশ্টে £__ 

যতীন দাস ত জেলে মোলে। 

ভারত স্বাধীন দেখলে নী, 

সোনার ভারত ছুখান হল 

কারও কথ শুনলে ন1। 

তেষট্র দিন উপোস করে 

বলি হল মায়ের পায়ে, 

তেমন নেত আর কী হবে 

রঙ্গ ভর। এই বঙ্গে। 
ভারতের* স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহী স্থভাষ আজ দেশাস্তরিত । 

ভারতবাসী জানে না তিনি কোথায় । আন্তে আন্তে তার কথাও হয়ত 

দেশবাসী ভুলতে বসবে, কিন্তু এই ভিথারী শ্রেণীর গায়কদল কী সহজে 

ভুলতে দেবে তাকে ? 

ভারতের রত্ব নেতাজী স্বভাষচন্দ্ 

কোথায় রয়েছ তুমি আমাদের ছাড়িয়া । 

তোমার আশাতে আজি মোর! বাঙালী 

দ্রশন দাও এসে কোরন! কাঙালী। 

শত শহীদের আত্মত্যাগেতে 
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পাইল ভারত স্বাধীনতা, 
বড় দুঃখী মোরা, হয়ে ভাগ্যহার, 

ঘুচল না তবু পরাধীনতা।। 
স্বাধীন ভারতে ন1 খেয়ে মরে লোক, 
হেন হুঃখের কথা শোনগো বিধাতা, 

তুমি পরিত্রাতা, এলে দাও দেখা, 

কোরন। কোরন। এ অন্তথ] ॥ 

পাঠকগণ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সর্সে দীন ভিখারী 
বাউলের দলও আজ আর শুধু মাত্র বড় বড় নেতাদের গুণ কীর্তন করেই 
ক্ষান্ত হতে চায়নি, তারাও আজ নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা অত্যন্ত 

স্পষ্ট ভাষায় বলবার চেষ্টা পাচ্ছে । এই ধরনের গান আরও ষ্পষ্ট, আরও 

গভীর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে জলপাইগুড়ির লোক-কবিদের কঠে। এই 

সব নিরক্ষর লোক-কবিদের রাজনীতি জ্ঞান যে কত গভীর, জলপাইগুড়ির 
শবনেশ্বরী নামী এক বৃদ্ধার রচিত একটি স্বদেশী গান থেকেই তা' প্রমাণ 

পাওয়। যায় 2 

্বদেশীর গান গাম হামেরা শুন তমরা। 

ত্বদেশীর গান গাম হামের] | 

হালুয়া ন1 হাল বর, করে ধান] পাটা, 

কত ধনী না পায় আরে চা-বাগানের টাক]। 

শুন তমরা, হুদেশীর গান গাম হামেরা ॥ 

জমিনের খাজেন] বিদ্ধি শঙ্য হচ্ছে কম, 

খাইতে নিতে ধনি গিলার সদায় পরে ফম্। 

পাজ্জীল। পরি সে টিঙ্গাইত, 

গান বাজানাত মন। 

শুন তমরা স্বদেশীর গান গাম হামের] ॥ 

খাইতে নিতে ধনি গিলার পেটত পড়ে বিষ, 

সগায় মিলি দিলেক ভোর শেষ হবে কি। 

শুন তমর] শ্বদেশীর গান গাম হামেরা ॥ 

ধনে পাট নাই দ্র কিশোত হোবে টাকা 
কত ধনির পায়ে দেখ পিন্দিসে ফাড়া ভুত । 
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আলু বাইগনত নাই দ্বর টাঁক। হোবে কিশোত, 
ভূইকম্পতে মানি মইল, শুনিলেক গেজেটোত | 
শুন তমর! স্বদেশীর গান গাম হামের] ॥ 

দালান ভাঙ্গিল মাটি ফাটিল আরে উঠিল ভূল, 
সাইবের গুদামত দেখ ফুটিসে নানান ফুল । 

আর একটা কথা মাগে কইতে নাগে ভয়, 

অচন] করিয়া গান শবনন আড়ী গায়। 

উল্লিখিত গানটির সঙ্গে মালদতের গভীরা গানের তুলনা কর! চলে। এই 
প্রসঙ্গে ১৮৫৭ খুষ্টাবে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। বাংলার 

বাইরে এসম্পর্কে প্রচুর গান ও গাথার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলায় 

এসম্পর্কে বিশেষ কোনে! গান বা গাথা আজ আর পাওয়া যায় না। ১৮৫৭ 

খৃষ্টাব্ধের সিপাহী বিত্রোহকে কেউ কেউ বলেছেন 'গণ-অত্যুত্খান' কেউ কেউ 
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ বলেও বর্ণনা! করেছেন, আবার 

কোনো কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছেন । সে সবই তর্কের 

কথা, এতিহাসিকগণ এসম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে, লোক- 

গীতি সংগ্রাহক হিসেবে মাত্র একটি অতি প্রাচীন গীতের যা সন্ধান পেয়েছি, 
আপনাদের কাছে তাই উপস্থিত করছি, আপনারাই এসম্পর্কে রায় দান 

করবেন, আমরা সংগ্রাহক মাত্র। 

চব্বিশপরগণার মণিরামপুর অঞ্চলে এক প্রাচীন বৈরাগীর মুখ থেকে 

এ সম্পর্কে যে গানটি শুনেছিলাম আপনাদের কাছে তাই নিবেদন করছি £-_ 

কি সব্বনেশে কথ' যাছু বলি গো তোমায়, 

কলিষুগের মাহিত্মম দোষ দিওন1! আমায়। 

নবাব বাদশ। গেল তল, 

উদ্দি পর! চ্যাংড়া বলে কত জল। 

হায় হায়রে যাদু বলি গো। তোমায়, 

ফানি কাষ্ঠে মরণ হইল পাণ্ডা মহাশয় ( মঙ্গল পাণ্ডে )। 

বেরেলীতে দাঙ্গ হইল ফৈজাবাদে আটক রয়, 

যতসব রাজপুরুষ মেম আর সাইব মহাশয় । 
দেশে দেশে লাগল ধান্দা 

হিন্দু আর মুসলমান 
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স্বাধীনত। আন্দোলনে বা গণজাগরণে পূর্ববঙ্গের লোক-কবির দানও নগণ্য 
নয়। বঙ্গ-ভঙ্গের (১৯০৫ খৃঃ অঃ]) আমল থেকে সর্বশেষ হ্বাধীনত! প্রাপ্তি তথ! 

ভারত বিভাগ (১৯৪৭ খুঃ অঃ) পর্যন্ত দেশের সকল আন্দোলনেই তার! 

সাড়া দিয়েছে । ইংরেজ শাশনের বিরুদ্ধে পুর্ব বাংলার লোক কৰির দলও 

বাংলার পল্লীগীতি 

জাতির পতিত অতি গহিত 
এই দুঃখে সব করে বিহিত । 

হিন্দুর অথাগ্য খাদ্য গোমাংস, 

মুসলমানের হারাম শুকর মাংস, 

ছুইয়ে মিলে টোটা বানায়, 

সাদ! চামড়ায় গুলি চালায় । 

আরও আছে মজার কথা কইতে লাগে ডর, 

কোম্পানীর ফৌজ আসি কান্ধে করবে ভর। 1 
এই সব হল আত্মগ্নানি বহুদিনের ব্যাধি, 

ছুই ভায়েতে একসাথেতে উঠল এবার মাতি। 

ঝাসির রাণী লম্ম্রীবাঈ, তুঙ্গ ঘোড়ায় চড়ে, 

বীর দর্পে শস্ত্র চালায় ইংরাজ মাঝারে । 

ও তার মৃতি দেখে ভিরমী নাগে, চোক্ষে ছোটে বজ্রপাত, 
শত্রসেনা কেটে চলে সঙ্গে নিয়ে দশট। হাত। 

মাগে। তোমায় গড় করি গো সঙ্গে নিও বরাভয়, 

শত্রুসেনা ধ্বংস করি এসো তুমি এ বাঙ্গালায়। 

হায় গো মোদের আশ] ভরসা, সব বুঝি ফুরাল, 

কোম্পানীরই জয় হল, আশার প্রদীপ নিভল | 

মরল যত গুলি খেয়ে, দেশের বড় নেতা 

তাই ন। দেখে দেশবাসীর ধরেছে আজ মাথ]। 
অধম রাধানাথে বলে শেষে ধরি ছুটি হাত, 

একন্ত্র হইও ভাই না করিও বিসম্বাদ। 

গান বাধল (১৯৩৯__+৪৫ খুঃ অঃ ):__ 
এবার শ্ব্যাত ইন্দুরে করল সারা, 

ভাইরে, ধানের বাজার হইল আক্কারা । 
গরু বাছুর, মাইয়্য। মানুষ, ূ 
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ছাওয়ালপান, যুব। পুরুষ, 

একই ভাবে হইল হার! (সার! )। 
যুদ্ধ লাগছে রাজায় রাজায়, 

মধ্য থিক! মইল পেরজায়, 

নেতাগে। সব ফাঠক দিছে 

উচিত কথা কইবে কে? 

কইলে পরে জরিমানা, গারদখা না) 
ভাতে মারা, গ্যাশ ছাড়া, 

আছে মৌগে। সগল জান]। 

(আবার ) এতেও নাঁকি সোয়াস নাই, 
বসাইছে কন্্টোল, 

( ও ভাই ) চাউল হইয়্যাছে পঞ্চাশ টাহা 

চৌদ্দ পুরুষে যা শুনি নাই। 
কেরেচ ত্যাল পাওয়া যায় না,ঃ 

চিনিত চোখেই দেহি না, 

গেরামের যত বাবু ভূঞা 

গুড় দিয়! চা খাইয়্যা, 

ফুড কমিটি করছে খাড়া । 

যে সময় রাজনৈতিক আলোচনা এমনকি যুদ্ধ সম্পর্কেও কোনো আলোচনা 
করলে যেখানে শাস্তির ব্যবস্থা, সেই পুর্ববাংলার নিভৃত অঞ্চলে আবার জেগে 

উঠল চারণের দল। তারা পুলিশের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্থ করেই নতুন 

নতুন গান বাধল :-_ 

(ও) ভাই গ্যাশের কী দশ হইল, 
ভারতবাসীর ঘরে ঘরে চাল নাই যে মেলে, 

ভাইরে গ্যাশের কী দশ! হইলে। 

আলু, পটল, কলা, কচু, বাজারে যে না পাই কিছু 
সব খেয়ে গেছে এ বানর ছু'চো, রইতে নাহি দিল 

দ্যাশের কী দশ! হইল । 

্রাহ্মণা্দি ভদ্র মুচি, সব হইয়্যাছে এবার শুচি 

ভেবে দেখুন ভাই মিছামিছি, তার] একই হালে চলে 
ভাইরে গ্ভাশের কী দশ! হইলে । 
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কী বাহার বাহার মেরে নিল তুলে দ্বর্ণ, রূপা, মণি মুক্তাহার। 

মনোরঞ্রন বলে ভাই, এ-সব নেহাৎ একেবারেই করপরিহার | 

মিছরী ও লবণ চিনি, সবই দেও বিসর্জন, 
এবার বদন ভরে বলরে সবাই বন্দেমাতরম্ ॥ 

শুধু বাইরের কথ নয়, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনার্থে যে-সব সত্যাগ্রহীর! 
হাঁসি মুখে বরণ করল কারাগার, তাদের সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কেও তারা 

জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে । জেলে এই সা রাজবন্দীদের 
খুনী-আসামী চোর-পকেটমারদের কাছ থেকে কিছুমাত্র পৃথক রা করেনি। 
এক কথায় রাজবন্দী আর চোর, চোট্টা, বদমায়েস সবাইকে একই জায়গায় 
থাকতে দেওয়া হয়েছিল। জেল প্রত্যাগত জনৈক রাজবন্দী তাই তার 

অভিজ্ঞতা বর্ণনাচ্ছলে বলছেন £__ 

মনরে ছোবার দড়ি পাকাও। 

আর সকাল বেল লপসি খাও ॥ 

দেশের কার্ধে এলেম জেলে, 

ন্নান কর মন ড্রেইনের জলে, 

আবার প্রত্রাবে পায়খানায় গেলে, 
দুরগন্ধে নাক টিপিয়ে রও ॥ 

মধ্যান্ে ভাতে তরকারী, 

অসিদ্ধ চিবাইয়ে মরি, 

এবার ডালেতে তেঁতুল যোগ করি, 

চোখ বুজিয়ে মুখেতে দাও ॥ 

বৈকালে মৎস্তের ঝোল, 

মৎস্যহীন কাটার গণ্ডগোল, 

আবার শষ্যার সাজ রয়েছে কম্বল, 
তাহাতে শুইয়ে নিদ্রা যাও ॥ 

এই হল দেশপ্রেমিকদের জন্য সরকারী স্থ্বন্দোবস্ত !! অবশ্য এ অবস্থার 

কিঞ্চিৎ পরিবর্তনও ষে না হয়েছে পরবর্তা কালে এমন নয়। কিন্তু তা খুবই 

নগণ্য ধরণের । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫ খৃঃ অঃ) পরও যখন বিন্দুমাত্র পরিবর্তন 

ঘটল ন! দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার, অন্নবস্ত্রের অভাব তখনও পুরামাত্রায় 

বিগ্কমান, সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছে ভারতের মুক্তি তাপসগণ, তখন দেশের সেই 
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সময়কার অবস্থা নিয়ে অখণ্ড বাংলার পল্লীকবির] শেষবারের মতো রচনা! 
করল তাদের গান 

মাগে। বিশ্ব প্রসবিনী তারা, ঘুরিস বিশ্বময়, 
সঙ্ সাজিয়ে রঙ দেখিস মা, কলির জেলখানায় । 

আমি তাই ভাবি মনে, দিনে দিনে, দেখে কলির কাল, 
মেয়েলোকের তামুক খাওয়া এ আর এক জঞ্জাল । 

মাগে। মা সত্য, ত্রেতা, স্বাপর শ্রেষ্ট, কলি কিসে হীন? 

অন্নবস্ত্রের অভাব মাগে৷ বাড়ে দিনে দিন। 

পুত্র না মানে শাসন, পিতার বচন, ও সে শ্বাধীন ভাবে রয়, 
কত কুলনারী, ছেড়ে পতি, ম1 সতীত্ব বাড়ায় । 

যে যুগে রবিঠাকুর, প্রফুল্ল রায়, দেশবন্ধু আর স্থভাষচন্ত্র বোস, 
শ্তামাকাস্ত, গোবর গনেশ আর জগদীশ বোস। 

স্বামী প্রণবানন্দ, কপাল মন্দ, গিয়াছেন ছাড়িয়া, 

সেই হতে ভারতে এলো মাগো হুঃভিক্ষের ছায়]। 

গরীবের পোড়া কপাল, ক্রাশিন তেল না পাওয়। যায়, 

কেহ সারারাত্তি হাজাগ জালায়, কেহ আধারে ভাত খায়। 

মাগো মা, চেতাবাণীর বাণী পেয়েও বাঁচলাম পঞ্চাশ সাল, 

বজর1 খেয়ে পাজরা শুকায়, হায় পোড়া কপাল। 

মাগে। মা একান্ন সালে এলে। মাগে। ফুড কমিটির দল, 

তাহ দেখে ভরসা হল, ঘটল তাই কু-ফল। 

মাগে! উপার থেকে রেশন পাঠায় সরকারে, 

পথে পেয়ে একচাট। দেয় শৃগাল কুকুরে ॥ 

মাগো মা আর কতকাল কীাদাবি, ইন্ত্রজিৎ রাবণ নন্দন 

ইন্দ্রজিৎ করিত মাগো রণ মেঘের আড়ালে 
এখন কত শত ইন্দ্রজিৎ আকাশেতে চড়ে। 

১৯৪৬ থুষ্টান্দের আগষ্ট মাসে শুরু হল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । ফলে সমগ্র বাংলা 

তথ। ভারতব্যাপী দেখ! দিল সাম্প্রদায়িক দা] । আর এই দাঙ্গার অনুহাতে, 

শয়তান ইংরেজ সরকার গ্রহণ করাতে বাধ্য করল ভারত বিভাগের প্রস্তাব । 

আব এই প্রস্তাবের ফলেই ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারতমাতার, 

অজচেছদ করে গঠিত হল সম্পূর্ণ ছুটি নৃতন রাষ্ট্র, আর তখন টি র্ববাংলা। 

থেকে গুরু হল বাস্তত্যাগের হিড়িক। 
২৮ 
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প্রথমে ধনীমানী, ইতর-ভদ্র শেষটায় বাদখাকী প্রায় সকলেই একবগ্রে 

ভিথারীরও অধম হয়ে এসে জুটতে লাগল কলিকাতা ও তার আশে পাশৈর 
পল্লী অঞ্চলে । 

কিন্তু এই দুর্দিনেও যে সহজ সত্যট। বড় কর্তাদের নজরে পড়েনি, সেই 

কথাট! গিয়ে দান বেধে উঠল পল্লীকবির কঠে। তার] দেশ ছেড়ে আসবার 

আগে আর একবার তাদের দল সাঞ্জাল। শেষবারের মতেো। তার] গান 

বাধল :-- 

আর রইল না মান, গেল মানীর মান 

পান যদি জ্রাণ, এখন এক হোন সকলে । 

হিন্দু হয়ে হিন্দু জাতির নিন্দা ছাড়ুন সম্প্রতি, 
নচেৎ দেখুন হবে ইতি, সব আশা যাবে বিফলে ॥ 

যত ছিল আশা ভরসা, পুর্ববঙ্গের হিন্দুদের বই নৈরাশা 
এখন লোকের দশ! বিশ, হার। হৈল ভাই কর্মফলে। 

বহুদিনের মাতৃ বলে, ভারতবাশীর চাপ কলে 

সাদা ইছুর দলে দলে, ঠাণ্ডা হয়ে যান চলে । 
তাদের ছিল চক্ষু হল অন্ধ, শেষে করে চক্রাস্ত, 

ভাইয়ে ভাইয়ে লাগল ছন্দ, সর্ক্ষেত্রে দেখা গেল। 

শেষে সোনার ভারত করলে শ্বশান, 

হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান, 

শেষে করে যায় এই বিধান, 

তাও বুঝি আজ যায় বিফলে । 

অধম যতীন বলে বিনয় করে, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে 
জেগে উঠুন ভাই হুহঙ্কারে, নেমে আহ্ন দলে দলে ॥ 

কিন্তু এত যে আসন্তরিকতা, এত যে উচ্ছ্বাস নবই গেল বিফলে । ১৯৪৬ 

সালের অকৃটোবর মাস থেকে-ই (ছূর্গা পুজার পর ) শুরু হল প্রবল ভাবে 

বাস্তত্যাগের হিড়িক এবং ত1 আজও লমানেই চল্ছে। 
কিন্তু ভিটেমাটি ত্যাগ করে, এত কালের পরিচিত বাসড়ৃমি, জননীয় 

চাইতেও যে বড় মাতৃত্ৃমি তাকে পরিত্যাগ করে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে এসে 
এই বাস্তত্যগীর দল যখন আশ্রয় নিল উদ্বান্ত শিবিরে তখন তাদের কিরূপ 

স্ধর্ধন! করা হয়েছে, বা এই সব বাস্তত্যাগী উদ্বান্তর! তাদের ভবিষ্যতের আশা 
আকাথ্ধাকে কতটুকু ব্ূপ দিতে পেরেছিল তায় একটি বসতি নিখুত বলা 
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পাওয়! যায় পশ্চিমবঙ্গের কোনো! একটি উদ্বাপ্ত শিবিরের জনৈক বৈরাগীর 
গানে £-- 

এ গ্যাশে বসতি নাইরে শোন শোন ভাই, 
বিধাতার অভিশাপে ( কোপে ) হেথায়, 

নাহি মোর গে! ঠাই । 

নিজ গ্যাশে আমরা আছি হইলাম পরবাসী, 
বুথায় গ্যাল শীতলাক্ষা, গয়া, গঙ্গা, কাশী। 

( বিধি কী সুখে বসতি করি )। 

বড় আশায় বুক বাঁধিলাম সাগরে বম্প দিয়া, 
দ্বারণ বিধির ফ্যারে, বজ্জর পড়ে ভাঙ্গিয়। 

(বিধি কী স্থখে বসতি করি) 

বাস্তত্যাগীর মরম কথা, শোনলে প্রাণে লাগবে ব্যথা 

(ও) তারা সোনা ফেইল্য। পিত্তল নিয় 

উজানে ছ্যায় সাতার । 

(বিধি কী স্থখে বসতি করি )। 

( আবার ) রিলিফ মাষ্টার অপিচার হয়, 

কথায় কথায় মুখ ঝাম্টা গ্যায়, 

কানে ধইর্াা। করে অপমান 

হায় বিধি কী স্থুখে বসতি করি শোন শোন ভাই। 

ছিল দালান কোঠ1, ঘর দরজা, 

পুকুর, দিঘি, ফুল বাগিচা, 

হারে পদ্ম ম্যাঘনা পর হইল 
ছাড়লাম জনমভূমি 

বিধি কী স্থখে বসতি করি। 

আজ মনে পড়ে তাদের ছেড়ে আসা গাঁয়ের কথা, সেই কোকিল ডাক 

আম বাগান, ঝিঝি ডাকা আশ শেওড়া বনের কথা, সেই সঙ্গে মনে পড়ে 

তাদের বিদায়ের লগ্নে পুর্ববাংলার মুসলমান জারি গাইয়েছের ব্যাকুল 

আহ্বাণ £--- 

স্বাধীন স্ভাশে লোক পালাইল 
এমন খবর শোনছ নি? 
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বাপ দাদার ওই ভিটা ছাইড়্যা, 

চলছে সবে বিষ্যাশে কি? 

হিন্দু-মোছলমান একই জাত ভাই, 

একই গ্যাহের দুইডা হাত, 

কেউ কারু নয় শত্তররে ভাই, 
ছুইয়ে, দুইয়ে মিত্তির হয়। 

রোজ সকালে আজান গান, 

আর বেরান্তনের মৌস্তর পাঠ, 

সন্ধ্যা কালে নেমাজ পড়ে, 

কূলনারী গীর্দ্ম ছ্যায়, 
এক সাথেতে রইছি মোরা, 

এক সাথেতে করছি খেলা, 

একই সঙ্গে চলছি ফিরছি 

এখন ক্যানে ভিন্নভাব? 

(ও ভাই) পরের কথায় পরের ভরসায় 

ছাইড়ো। ন! গ্ভাশ মাথা খাও। 

কিন্ত এই দরদী জারি গাইয়েদের ব্যাকুল আহ্বান বিফলেই গেছে। 
যার! একবার চলে এসেছে, তারা আর কেউই ফেরেনি সেখানে । 

দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে কিছু কিছু গান মুশিদাবাদের 
'ভারবোল? উত্সবের সময়েও শোন? গেছে £-- 

পইতাল্লিশ সাল জীবনের কাল ডুবে গেল ধান 
হল তারপরে কবছর অন্তরে হিন্দু-পাকিস্থান ॥ 

ওগে! পশ্চিম হতে এজগতে উঠেছিল বড়। 

লোকে আস্তাহারা পাগলপার1 জীবন শৃন্ ধড়॥ 
হাঙ্গাম) দাঙ্গাম। কত মামল। মমাকর্দম।। 

(ওগো) তাজা মানুষ হয় বেছ'শ কোলকাতায় বুম] ॥ 

লোকে পাগল পারা প্রাণে মর! দেখে গুবার দল। 

(ওগো) পাইলে দিশে ভাবে বসে আকাশ আর পাতাল ॥ 

বড় ছুঃখের কথা বলতে ব্যথ! লাগে এসে বুকে । | 
(ওগো) বাস্তহারা ভিটে ছাড়া হয়ছে কত লোকে ॥ 

(ওগো) কেহ রাজ কেছ প্রজা! কেউ পথের কাঙাল । 



দেশাত্মবোধক ৪৩৭ 

গাছতল! তিনতলা যার যেমন কপাল ॥ 

পাগলরে মন কিমের কারণ ভাবছে অনিবার। 
একবার দেখ ভেবে কখন হবে ছুনিয়। আধার ॥ 

খাঁচ। ছেড়ে ষাবে উড়ে কখন খাচার পাধী। 
তাই করবনা দেরী অল্পে সারি অন্ত আছে বাকি ॥ 

কিংবা ৫ 

ক্যানে এসেছিল ওগো উনপঞ্চাশ সাল। 

সেই থেকে ঘটছে লোকের ছুরাঢ পিগিহাল ॥ 

(ওগে।) পাই না খেতে পরনেতে মিলে না কাপড়। 

উপবাসে থাকে বসে বসে ঠিক যেমন বাদর ॥ 

ছুটে] বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাহ থাকে কি ভাবিতে। 

ষ্যামনি ভাসে কোল্মীলতা। আকুল পাথারেতে ॥ 
'অথব। 2. 

ধন্য বাহার গরীব প্রজার বিধি হল বাম। 

(দেখে) করতে রাস্তা বস্তা বস্তা সম্তা করেন গম ॥ 

গো-ডাইনে যখন এনে ভি করেন গম। 

লোকে ভাবে এল ভবে ছুঃখের অধুধ অন্থপম ॥ 

(ওগো) কলে দিয়ে গম পিষিয়ে বের করে আটা। 

পেটে খেয়ে রুটি ছুটাছুটি রিলিপের মাটিকাট] ॥ 

যত মজুর মুটে দিন থেটে পাই আড়াই সের গম। 

কেহ করে বুদ্ধি জোরে বোঝাই নিজ গুদাম ॥ 

যাক, ষে ষ। পারে সেই তা করে এ ভব সংসারে । 

কবে সখের স্বপন ভেঙ্গেরে মন যেতে থাকে গরে ॥ 

গুকবিলাসে ভবে এসে কাটিও ন। দিন। 

কেও মনের ভূলে থেক না ভবে কয়দিনের অধীন ॥ 

ভারবোলের মতে] এই অঞ্চলের আলকাপ গানের ভিভরও অনেক সময় 

কারা তাদের মনের কথা বলেছে £__ 

দাদ! গরীব ভাইদের দুঃখ দেখে বাচে না পরাণ 

ইহার চেগ্লেও দুঃখ পায় শিক্ষিত জন গো ॥ 

চাকরী করবে বলে ছেলে 

পিতা ভাদের দেয় ইন্ধুলে। 



৪৩৮ বাংলার গল্লীঙ্গীতি 

ছেলে চাকরী করবে বলে, 

তার! ডিগ্রী ধরে নিলে গে । 
মরকার একট] চাকরী দিল 

মনে ভাবে ভাগ্য ভাল। 

উপরে ব্যাকিং যাদের ছিল, 

তার! চাকরী কেড়ে নিল গো। ূ 
|] 

বাংলা ভাগ হল হিনুস্থান আর পাকিস্থানে। এর টা পুর্ববঙ্গের 
উদ্ধান্তরা পশ্চিমবঙ্গে এসে বাসা বাধবার পরেও তাদের কী অবস্থ| হয়েছিল 

আমর! একটু আগেই তা দেখিয়েছি। কিন্তু দলে দলে গলায়মপর হিন্দু 
উদ্বাস্বদ্রের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে বাঙালী মুসলমানরাও 

আক্ষেপ করে গেয়ে উঠেছিল যে গান সীমান্তের পারে বসে, মে গান 
পৌছেছিল কজনের কানে তা জানি না, তবে পশ্চিম বাংলার সীমানায় 
দাড়িয়ে কান পেতে থাকলে আজও শোন] যাবে সেই সব দরদী উদ 

ফকিরদের কঠন্বর £__ 

ভাইরে পূর্ববঙ্গ হলরে শ্শান, 

যত ধনী মানী অভিমানে 

সকল গেল হিন্দস্থান। 

পূর্ববঙ্গ হলরে শ্মশান | 

লক্ষী সরস্বতী গেল চলে 

আমর! রইব আর কাদের বলে, 

ন]জানি কি আছে ভালে 

নাইকে। নিরূপন। 

পূর্ববঙ্গ হলরে শ্মশান ॥ 

যখন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ জাগবে মনে 

কাদবে বসে হিন্দুস্থান 

পূর্ববঙ্গ হলরে শ্বশান ॥ . 



_ভ্বিতীম্ত্র পলিচ্ছ্ছেদ 

[ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ] 

ইভ্যাকুয়েশন 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাংলার বহু শহরে 'ইভ্যাকুয়েশন” শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ, 

শহরক্ষে সামরিক ' কতৃপক্ষের হাতে ছেভে দিয়ে নিজেদের ধনগ্রাণ নিয়ে 

নিরাপদ স্থানে পলায়ন করতে হয়। বাংলার পুব মুলুক চিটাগাং শহর বোধ 

হয় এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রাধান্ত দাবী করতে পারে। চিটাগাং-এর মতো! 
জলপাইগুড়ি শহবেও কারফু অর্ডার জারী করা হল। বোমা পড়বার সম্ভাবন!। 

দেখা দিলে, সরকার থেকে শহরের অধিবাসীদের অন্যত্র যাবার জন্থ নোটিশ 

দিয়ে দিল ৷ সেই সময়কার অবস্থা অবলম্বন করে জলপাইগুডির লোক-ক বির! 

গান বাধল £_- 

জলপাইগুডির শহরত গাডত নামিসে, 

মাদাব পঞ্চের বালুব টিপোত, 

যায়য়া মাড়েছে তোপ, 

শুন নগব বাসিও। 

মহারাজার হুকুম জারী 

না করেন বেলক্। 

চট করিয়া না পালালে 

করিবে জরিমানা 

গুন নগর বাসিও, 

ঘর বাড়ি গারস্তি সাজ তামানে 

ছাড়িনু। 

সগায় পালাছে হুতাসে 

মাইয়। ধরিয়!। 

শুন নগর বাসিও ॥ 

 য্ত্রাশিল্প বনাম কুটীর শিল্প 
আম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ্ধে জলপাইগুড়ির পল্পী অঞ্চলে 

& « 



8৪5 বাংলার পল্লীগীতি 

“মেছেনীর গান' ব1 'ভেদেই খেলি” গানের কথ উল্লেখ করেছি । মেছেনীর 
গান মূলতঃ শহ্যপ্দেবীর গান ছাড়া আর কিছু নয় এ কথাও উল্লেখ করা 
হয়েছে। অনেক সময় এই সব মেছেন্ীর গানে" বহু সাম্প্রতিক ঘটনার 

কথাও শোন] যায়। উত্তরবঙ্গের গভীর গানে, মানভূমের টুম্থ, ভাছু ও 

ঝুমুর গানেও অনেক সময় বহু সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ দেখেছি। 

জলপাইগুড়ি জেলাম্ন সর্বপ্রথম যখন ধানের কল এল তখন বহু চাষী পরিবারই 

ধারা ধান ভেনে খেয়ে বেঁচে থাকে তারা বেকার হয়ে পড়ল। সত্যিকারের 

কুটার শিল্পের সঙ্গে ছন্ব শুরু হল যন্ত্র শিল্পের। টা এই 'ছুর্দিনে 

মেছেনীর গান গাইয়েরা দে বছর নতুন গান বাধল তাদের দুর্শার কথা 
উল্লেখ করে। জলপাইগুড়ির ধুম নাউয়ের বাড়ী”র শবনেশ্বরী নায়ী জনৈকা 

বুদ্ধ সে বছর যে গীতটি রচন। করেছিল আপনাদের কাছে সেটি উপস্থিত 

করছি। এর মধ্যেই আপনার1 দেখতে পাবেন জলপাইগুডির নিরক্ষর 

পল্লীবাসীর1 নিজেদের কথ কত হ্ন্দর ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে 
তাদের এই গানটির মাধ্যমে £-- 

ভোট পাটিতে বসিসে মিসিন চল দেখিবারে যাই, 

শুন মোরে ও হো গেবাহ ॥ 

ইংগিরাজের বুদ্ধি ভারী, আনি যে ধান ভূঁকা কল, 
এক দিয়। উঠেছে ধয়া, এক দিয়! পরেছে জল । 

শুন মোরে ও হো! গে বাহ ॥ 

ইংগিরাজের বুদ্ধি ভারী, আনি সে ভূক1 কল, 
এক দিয়! পরেছে তুষি, এক দিয়! পরেছে চাউল ॥ 

শুন মোরে ও হে] গেবাই ॥ 

খাজনার অলে ধনী গিল। আরে। বেচাছে ধান, 

আপনারে গাড়ী গরাই মিসিন নিখিয়া দেহে ধান, 

শুন মোরে ও হো! গেবাই॥ 

ধান বেচায়ে ধশী গিল! হইসে মোটক্ টোক্, 
কত ধনী চাউল কিনেছে আজার হাটোত। 

গুন মোরে ও হে। গেবাই॥ 

ধানের দন হইল, আট আনা চাউল চাইর পাইসা, 
ওই বাদে ভূকাতি গিল। 

"হারাই সে দিশ]। 



অনাচার ৪৪১ 

শুন মোরে ও হো গেবাই॥ 

বড় লোকের বাড়ি যায়য়! দেখ খালি গলায় সার, 
ধনে না পায়য়া জাগার আড়ী ধরেছে ভাতার । 
শুন মোরে ও হো গেবাই॥ 

বড় লোকের বাড়ি যায়য়া 

গুয়! পান খাই, 
চট্ করিয়! বিদায় কর অন্য বাড়ি যাই । 

শুন মোরে ও হো গেবাই॥ 

আর একট কথা মাগো কইতে নাগে ভয়, 

অচনা করিয়া গান শবন আভী গায় ॥ 

শুন মোরে ও হো গেবাহই॥ 

অলাচাত্ত 

কিছুদিন আগে একবার জলপাইগুড়ির চুর্ণা নদীতে বান ডেকে দেশের প্রভূত 
ক্ষতি সাধন করল। বহু লোক হল ঘর বাড়ি হারা। সরকার এই বন্তা- 

পীড়িতদের সাহায্যের জন্ত খয়রাতী সাহাষ্য এবং অন্তান্ত সাহায্য দানের ব্যবস্থা 

করল । কিন্ত ছুর্দশ! প্রপীড়িত এই সব জনসাধারণের সাহায্যের ভার নিল যে 

সব ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও মেদ্বারগণ, তার! সে সাহায্যের অতি 

সামান্য অংশই এই সব অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে বাদবাকী সবটাই 

নিজের! আত্মসাৎ করল, ত1 ছাড়া যারাও ব1 ছু চার জন এই সরকারী সাহায্য 

লাভ করল তারাও খুব সহজে এই সাহাষা পায়নি-_-পরিবতে তাদের ঘুষ দিতে 

হয়েছে ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেপ্ট ও মেম্বারদের। দেশের এই অবর্ণীয় 

ডুঃসহ অবস্থার কথা স্মরণ করে জলপাইগুড়ির লোক-কবির1 গান রচন৷ 

করল। এই জেলার ছাতুয়! রায় নামে জনৈক কৃষাণ এ সম্পর্কে যে গানটি 

রচনা! করেছিল সেটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করলেই আমাদের বক্তব্য 

পরিফার হয়ে যাবে। দেখা যাবে দেশের অবস্থা এবং সামাজিক ছন্গীতি 

সম্পর্কে এই সব নিরক্ষর লোকগুলি কত্তট] সচেতন £_- 

এই বছর ওগে। চুদি নদ্দীর উঠিল বান 

দে মোক্ হুর্ঘটনা মানুষ গরু 

ভজিল কত নোকের কারণ। 



৪৪২ বাংলার গল্লীগীতি 

চন্নি লো ওগে চুন্নি গভরমেটি দ্দিলেক টাক 
বানাভাসার কপাল পোড়া, 

কাকতো। মারিলেক মজ' 

এল ডাঙ্গ1 ভাসান। 

চুম্নিগে টাক] দ্বিলেক মেম্বারগণ 
ঘুষত নিলেক অকারণ 

ঘুষত লিয়া বাড়িত বাজেছে 

রেডিও গ্রামোফোন। 

চুন্িগে পাটির যেমন আন্দোলন, 

মেশ্বারগণের তুঃখ মন 

এর আগে কান্নাকাটা করে মেম্বরগণ। 

ওরে বাচাইও তুমি জান 

ন। বাচালে গেলে মান, 

জনগণ ক্ষেপিয়া আছে বাচিব কেমন, 

এই বার বুঝি শান্তি ভবে বোডের মেম্বরগণ । 

অনেক সময় “চক' চন্নী” নামক পালা গানেও এ গানটি ব্যবহাত হয়েছে, 

চোর যেন চুন্নীর ( চোরণী_ চোরের স্ত্রী) কাছে বলছে, দেখ আমরাতো চোর, 
আমাদের তো পুলিসে ধরে নিয়ে সাজ] দিচ্ছে কিন্তু যে-সব ভদ্রলোক এই ভাবে 

জনগণকে ফাকি দিচ্ছে তার কি প্রতিকার? রি. 

শ্নেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রপের ভিতর দিয়ে এইভাবে দেশের নেতাদের প্রতি, 

কটুক্তি করা কম সাহসের ও বুদ্ধির পরিচয় নয় নিশ্চয়ই । 

প্রতিবাদ 

লোক-কবিপ্াা একদিকে যেমনি শ্ববূপ উদ্ঘাটন করেছে দেশের কর্তাব্যক্তিদের 

অপর দিকে নিরক্ষর জনসাধারণের মুখপাত্র রূপে দেশের অমললজনিত কাজের ও 

প্রতিবাদ জানিয়েছে তাদেরই ভাষায়, তাদের নিজদ্ব ভঙ্গীতে । এর উদ্বাহরণ' 
স্বরূপ আমরা মালদহের গম্ভীর, মানভূমের টু, নদীয়ার ময়ুরগঞ্ঘী গানের; 

উল্লেখ করিতে পারি। জলগাইগুড়ির অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'অং পাঁচালী” 
( রং-পাচালী ) নামে এক প্রকারেরর গানের সন্ধান যেলে। 'স্থর--চট্ুকা 

(ভাওয়াইয়া ), ভাষা-্থাল “বাহে? । এ গ্রান্র উদ্দেশ্ট হল দেশের সাম্প্রতিক 
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কানে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দেশ বিভাগের 
সময় পূর্ববঙ্গের চারণদল ( উদাসী বাউলের দল ) যেমনি প্রতিবাদ জানিয়েছিল 
দেশ বিভাগের বিরুদ্ধাচরণ করে, তেমনি সাম্প্রতিককালে (১৯৬* ) ভারতের 
তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী এজহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্থানের প্রসেডেন্ট আমুব 
খানের চুক্তির ফলে নেহেরুজী ভারত রাষ্ট্রের অঙগ-_জলপাইগুড়ি জেলার 
“বেরুবাড়ী” নামক অঞ্চল পাকিস্থানকে দান করবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্থানীয় 

নিরক্ষর কষাণস ম্প্রদ্দায় এই “রং-পাচালী?র মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাল ভারত 

।সরকারের কার্ষের বিরুদ্ধে। 

'রং-পাচালী,তে অন্যান্য পাচালী গানের মতোই প্রথমে আসর বন্দনা 

গাওয়! হয় সমস্বরে । তারপরে মূল গায়ক ও দোহারবুন্দ মিলে সেই 
দিনের গানের বিষয়বস্ত্ সম্পর্কে কিছু আলোচন1! করে “পালা” শুর করে। 

“পালা” আর কিছুই নয়। “বেরুবাডী? পাকিস্তানে চলে গেলে তাদের (স্থানীয় 

অধিবাসীদের ) কী রকম অন্রবিধা হবে সে সম্পর্কেই গল্লাকারে আলোচন]। 

মনে করা.ষাক পাচালীর আসর বসেছে। বাজছে দৌ-তরা, জুরি 
আর বীশী। এই সময়ে আসরে উঠে দাড়াল মূল গায়েন, হাতে চামর, সঙ্গে 

রয়েছে দোহার বুন্দ। তারা শুরু করল পাঁচালী গাইতে £-- 

বর্নন।;__ আসরেতে খাড়া হয়া। বন্দিম এ লোক কাক? 

দেশের হালৎ দেখ্য1 হইচুরে অবাকৃ। 

মরি হায়রে কলিকাল, ্ 
বেরুবাড়ী দিব! নাগে নাগ্যাছে কাচাল। 

যুক্তভাবে £-বেরুবাড়ী দিম্না 

(মুই ) বেরুবাড়ী দ্রিম্না। 

মূল গায়েন £__বেরু দিম্, বাডী দিম্ 
বেরুবাড়ী দিমৃনা। 

দোহার :__-বেরুবাডী দিম্ন]। 

মূল গায়েন £__জান্ দিম, “পান? দিম 

বেরুবাড়ী দিম্ন1। 
. এইবার শুরু হল পাল! । কৃষক ও কৃষাণীর কখোপকথন। কৃষাণী বায়না 

|ধকেছে, নতুন ধান হয়েছে ক্ষেতে, এইবার পিঠে খাবে । কৃষাণ বলছে, _কৃষাণী 

তুইতো! পিঠে খেতে চাচ্ছিস্ কিন্তু গুড় কোথায় পাব, বেকুবাড়ী যে চলে যাচ্ছে 

পাকিস্থানৈ:-- 
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গিরি (কৃষক ):__খাজাল! খাবা চাছিস্ গিরথানী (চাষী বৌ) 

মুই কেমনে পামু গুড়, 

বেরুবাড়ী যায় পাকিস্থানৎ 

মুই কী হচ্ছু চুর। 

এরপর কৃষাণী বলছে, আমায় একখান! 'পাটানী” এনে দাও (পাটানী 
জলপাইগুড়ি অঞ্চলে মেয়েদের পরবার এক প্রকার তাঁতের কাপড় )। কৃষক 

উত্তর দিচ্ছে, পাটানী কোথায় পাব, বেরুবাড়ী চলে যাচ্ছে নর এমন 
'অবস্থায় আমি কি চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারি? 

গিরি (কুষক ):-_পাটানী পিন্ধার চাছিস গিরথানী পানী পামু কই, 
বেরুবাড়ী যায় পাকিস্থানৎ | 

হামি কি চুপ করিয়া রই। 

গিরি ( কৃষক ) যখন কিছুতেই তার ( রুষাণীর ) ইচ্ছা! পুরণ করলনা তখন 

তার মনে ছুঃখ এবং বেদন। পুঞ্জীভৃত হয়ে উঠল। কাকেই বা আর সে তার 

মনোবেদন। জানায় । গাছের ভালে ছিল কালে! কোকিল, গিরথানী (কৃষাণী) 

তাকেই সম্বোধন করে বলছে-_-ওগো কোকিল, তুমি আমার বাবার দেশে 

গিয়ে বল, তোমার মেয়েকে এমন বিয়েই দিয়েছ যে, সে মনের ছুংখে নদীতে 

ডুবে মারা যাচ্ছে। 

গিরথানী (কৃষাণী):-_যাঁওরে কুংকিল উড়্যা হামার বাবাক্ গিয়া! কভা, 

তোমার বেটি ছেয়৷ মরছুরে 

হায় নদীৎ গিয়া ডূব্যা। 

কোকিলকে ডেকে পুনরায় সে বলে-__বাবাকে বোলো, যুবতী মেয়েকে 

বিয়ে দিতে হলে সঙ্গে বেকুবাড়ীও থাক1 চাই (স্থানীয় অধিবাসীর! জানেনা 

এ কেমন অসম্ভব ব্যাপার-_-বিন। কারণে আজ তাদের অন্তদেশের বাসিন্দা 

হতে হচ্ছে )। - 
গিরথানী (কৃষাণী) : £__ডাংগর মেইয়্যারে বেহা দিতে 

বেরুবাড়ী নাগে। 

পাল। প্রায় শেষ হয়ে আনে । এইবার গিরি ( কুষাণ) বলে ভগবানের 

'্উদ্দেস্তে--হে ভগবান বেরুবাড়ী যেন পাকিস্থানে না যায়, পাকিস্থানে গেলে 

'আমার ঘরইতো। অন্ধকার হয়ে যাবে। 

গিরি (কৃষক) £--হায়রে হায়, তায়রে দারুণ বিধি 

টন বেরুবাড়ীটার কাচল ছাড়্যাক 
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বিধিরে__ 

হামার ঘর ন। করিস আছ] । 

দরিদ্রের চিকিৎসার জন্মই স্থষ্টি হয় 'দাতব্য-চিকিৎসালয়? | সরকার থেকে 
খোলা হয় “হস্পিটাল:। কিন্তু অব্যবস্থার গুণে এইসব হাসপাতালে বিশেষ 
করে সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে চিকিৎসা কতটা হয়, বা রোগীরা ওষুধ- 
পত্র কতট1 পায়, তা হয়ত অনেকেরই জান! আছে, কিন্ত সে বিষয়ে কাউকে 
কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেখা গেছে বলেতো। মনে হয় না সংবাদপত্রগুলি 
এ বিষয়ে কচিৎ-কখনও কিছু কিছু লিখলেও জনসাধারণের মধ্যে এখনও 
তেমন কোনে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন হয়েছে বলেতে। মনে হয় নানা সাহিত্যে, 
না বক্তৃতায়। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের শেষ ক বছরে দেশের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থ৷ যখন চরমে উঠল, তখন পুর্ব বাংলার নিরক্ষর কৃষাণ সম্প্রদায় হাটে মাঠে 

গেয়ে বেড়াতে লাগল মাদারীপুর সরকারী হাসপাতালের দুর্নীতির কথা £_ 

শুকায় পল্মা মধুমতী, জলশূন্ত ওই কুমার নদী 
গাড়ি, ঘোড়৷ কত চইল্য। যায়। 

ওধধ নাই রুগীর ঘরে, বহু লোক হস্পিটালে রয়। 

হাসপাতালের কর্মচারী, তার] দেয় মাথায় বারি 

ক্ষুধা! পাইলে পথ্য নাহি দেয়। 

হাসপাতালের ডাক্তার যারা, ওঁষধধের মাত্রা কমায় তার! 

স্যাষে ক্যাবল রুগীরে ভোগায় ॥ 

রাজা হইল ধর্ম পুরুষ কলিজীব হইয়্যাছে বেহ'শ 
চেনেনা সেই ধর্ম নিরঞন। 

চাল তেঁতুলে মেশে যেমন, ছুধে লবণ খাইলে হয় যেমন 

বিষের তুল্য হয় ভোজন। 
১৯৪৫ ( ইং ) সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে, বরিশালের কোনে এক গ্রাষে 

গ্রামবাসী কুষাণ-মজুররা ক্ষেপে গিয়ে তাদের ছুর্নীতিপরায়ণ ফুড কমিটির 

চেয়ায়ম্যান-প্রেসিভেণ্টকে কী ভাবে উচিৎ সাজ দিয়েছিল এর একট! 

কাহিনী ( হয়ত খবরের কাগজেও দেখে থাকবেন ) শোন যায় এই জেলারই 

চাষাতৃষাদের মুখে £- 

| শোনরে বলি কাইলা চাচা বরিশালের খবর খাশ 
ফুড কমিটির প্রিলিভিংরে জোতার মাল] গলায় দিয়া 
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_ঝুলাইছে রান্তায়। 

( আবার ) নৃতান খবর পাওয়] গ্যাছে 

(ও তার )রেশান কাড গলায় বাইন্ধ্য।, 

চেনি এট্টু হাতে দিয়। কেরাশিন ছ্যায় মাথায় । 

(আবার ) নৃতান কাপড় দিয় গলায়, 

টাইচ্া বেড়ায় রাষ্তায় রাস্তায়, 

বলি, উচিত সাজ! অহল এতকাল, চাচা উচিত সাজ! । 

এক সমস্ব বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থান সমূহে পতুর্সীজ জলদযদের 

বড়ই অত্যাচার ছিল। কত হ্থখের সংসার যে ভেঙ্গে গেছে 'ী সব পতুর্গীজ' 
বোম্বেটেদের দৌরাত্মে তার আর ইয়ত্তা নেই। বেশীর ভাগ সমগ্সেই দেখ! ষেত 
এই সব বোম্বেটের৷ নদীর ঘাটে ক্নানরতা স্ন্দরী নারীদের অপহরণ করে নিয়ে 

যেত । শুধু কি তাই, অনেক সময় নদীতে ঘে সব জেলের! মাছ ধরতে যেত, এই 
বোম্বেটার। এসে তাদের মাছতো। নিয়ে যেতই উপরস্ত তাদের ভিতর ছুএকজনকে 

ধরে নিয়ে বিদেশের বাজারে দাস হিসেবেও বিক্রি করে দিত। এই রকম, 

এক সময় একদল জেলে কি ভাবে একদল পতৃণগীজ জল দন্থ্যদের আচ্ছা জব 

করেছিল তার একটি স্থন্দর বর্ণন। পাওয়া যায় নিচের এই গানটি থেকে £-_ 

শুনেন সগলে বলি এই সভাস্থলে 

কয়েকজন জাইল্য। তথায় সাইগরে মাছ ধরে। 

জাইপ্যার লুকায় ডাকুর] সব উড়িল দলে দলে । 

কেহ লৈল পালের বাশ, কেহ লৈল পই। 

কেহ কেহ উজাইল ধাম] দাও লই ॥ 

ডাঙ। শুরু হৈলরে সেই ধৃধূ বালুর চরে। 
কারে। মাথা ফাড়ি গেল গে কেহ গেল মরে ॥ 

জাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সেই বুড়]। 

তাড়াতাড়ি আইল্ লগই মরিচের গুড়া ॥ 
মরিচের গুড়া আনি কী কাম করিল। 

মুট করি ভাকাইতের চোগে মেল! দিল 1 

ভোম থাইয়া গড়ে ডাকাইত বালুর উপর । 
পিটাইয়া ফেলি দিল জলের ভিতার ॥ 



ত্ততীন্ত্র পক্িচ্ছ্েদ 

বিবিধ 

দেশে অনেক সময় এমন কতকগুলি গানের সন্ধান মেলে যেগুলিকে শুধুমাত্র 

“পল্পীগীতি' বা “লোক সংগীত” আখ্য। দেওয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকে না। এর 

কারণ আর কিছুই নয়, এমন কতগুলি গান আছে যেগুলি যে কোনো স্থরেই 

গাওয়া হয়ে থাকে । কাজেই যখন যে স্থরে গাওয়। হয় তখন গানটিকেও 

সেই পধায়তুক্ত করা চলে । আমাদের এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য লোকগীতি সংগ্রহ 
সেই সঙ্গে তাদের পরিচয় প্রদান করা। উদাহরণ স্বরূপ জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 

প্রচলিত একটি লোকগীতির কথ! উল্লেখ করছি। চল্তি কথায় এগুলিকে 

বলে “াট্”। কিন্তু গাওয়] হয় অনেকট] ভাওয়াইয়। স্বরে, কখনও বা গমীরার 
হুরে। পুর্বেই উল্লেখ করেছি, জলপাইগুড়ির এইসব লোকগ্ীতির গায়কদল 

অধিকাংশই হল গায়ের চাষীবাসী মানুষ, চলতি কথায় কোনে। কোনে অঞ্চলে 

এদের বলে “বাহে'। এ অঞ্চলে প্রায় সব গানই গীত হয় দো-তরার সঙ্গে। 

আমাদের পরবর্তী গতটিও দো-তরার সঙ্গেই গীত হয়ে থাকে। লোক-কবি 
বলছে, যার টাক] পয়সা নেই সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু এর চাইতেও 

£খের কথা যাদের পিত। পুত্রের ভিতর সন্ভাবের অভাব। যেব্যক্তি বালিতে 

চাষ করে তার আর দুঃখের অভাব কী, কিন্ত এ দুঃখের চাইতেও বড় ছুঃখ যে 

অন্ত লোকের উপর ভরসা করে। যার দৃষ্টি নিম্নগামী সে বড়ই ছুঃধী, কিন্ত 
এর চাইতেও বড় দুঃখী হল সে, যে অন্ঠের বাড়িতে কাজ করে থাকে । যে 

ব্ক্কির রাত্রে চোখে ঘুম না আলে লে বড়ই দুঃখী, কিন্তু এর চাইতেও বড় 
দুঃখী ব্যক্তি হল সে, যে প্রাণ-খুলে হাসতে জানে না। চিন্তা রোগ বড় রোগ, 

যে এইচিস্তা রোগের আওতায় পড়েছে সেও বড় দুঃখী, কিন্তু তার চাইতেও 

বড় ছংখী হল যার পুত্র অপেক্ষা কন্ঠার সংখ্যা আঁধক। যার প্রবাসে ভাতের 

হাড়ি ভেঙ্গে ঘায় সে মহাছুঃথী সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চাইতেও বড় ছঃখী হল 

যে অল্প বয়সের বিধবা । দু'খীর দুঃখের কথা আর কত বলা যায় তার কি 

আর লংখ্য। ছে? যার পুত্র হওয়া মাত্রই লে পুত্ধ মরে যায় এ হেন দুঃখী 
ব্্ির ছুখ আর কি.ভাবে বর্ণনা কর। যায়, এ হেন ম্বৃত পুত্র বাগ মায়ের 

নেহাৎই কপাল খারাপ :-_ | 



৪৪৮ বাংলার পললীগীতি 

নিকড়িয়ার কডি নাইরে পঞ্থে বাজায় বেনা, 

তার চাইতেও ছুঃখ ও যার বাপে বেটায় ঢেনা ॥ 

একেতো ছুঃখীর ছুঃখ ও যার বালুত করে চাষ 

তার চাইতেও দুঃখ ও যার পরার করে আশ। 

একেতো দুঃখীর দুঃখ ও যার অধঃ মুখে হাটে, 

তার চাইতেও দুঃখ ও যার পরার বাড়ি খাটে ॥ 

একে তো দুঃখীর দুঃখ যার আতিত সিন না আসে, 
তার চাইতেও দুঃখ যার হাসিয়া না হাসে॥ ) 
একে তো দুঃখীর দুঃখ অধিক চিন্তা যার, | 

তার চাইতেও দুঃখ হচ্ছে যের বেশী মাইয়] যার ॥ 

একে তে] দুঃখীর দুঃখ যার পরবাসে ভাঙ্গে হাড়ি, 

তার চাইতেও দুঃখ হচ্ছে চিতন বয়সের আড়ী। 

মরি হায়রে একে তে। দুঃখীর ছুঃখ কু না নেয় জোড়া, 

হয়! পুত্র মরিয়া] যায় বাপ মার কপাল পোড়া ॥ 

জলপাইগুড়িতে “জিতুয়া” বা “রং-পিরিত” নামে এক প্রকার গানের 

প্রচলন আছে, নরনারীর ভালবাসার কথাই এ গানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ 

গানও গাওয়। হয়ে থাকে দো-তরার সঙ্গেই । যে কেউই এ গান গাইতে 

পারে। উদ্দাহরণ স্বরূপ একটি গানের কথা ধরা যাক ; কোনো একটি যুবক 

একটি যুবতীর কাছে প্রেম নিবেদন করতে এসেছে। যুবতীটি উত্তর দিচ্ছে, 

তোমার লজ্জা সরম বলে তো কিছুই নেই, কেন আমার পিছু পিছু ঘুর্ছ। 

তোমার হাল গরু তো সবই গেছে খোয়্াড়ে, এখন আমাকে বিয়ে করলে 

খাওয়াবে কি: 
নদ্রারীর বেটাট1 কেনে ভাকালু মোক 

লইজ্যা সরম নাই কি তোর 
ঘরোত আছে বাপ মাও মোর। 

শুনিয়া! ফেলাবে ওরে 

ঘরোত তোর নাইরে কিছুই 

কি বুঝিব নেড়ের বেটা, 
কলেক আধেক ফাঞ্জ গেলে 

হাল গরু তো খোয়াড় 

কি মোক বিয়! করেক। 



বিবিধ 8৪৪ 
এ শ্রেণীর গানে অনেক সময় দ্বৈত সঙ্গীতও লক্ষ্য কর! যায়। পুরুষটি 

বলছে, আমি অতি অভাজন, আমার মতো লোকের কাছে কি তোমাকে 
রিয়ে দেবে? নারীটি বলছে, তার জন্ত চিন্তা কী? লে একট বুদ্ধি আমি 
ঠিক করে ফেলেছি, সত্যিই তুমি আমার চিকন কালা, আমি তোমার পায়ের 
শিকল, তোমাকে ছাড়া তো৷ আমি থাকতে পারব লা £__ 

আজি চালত কইলসে চলে কুমড়া গে 
ও মাই জাংগিত ফলেছে ধুমা 

দেখা দেখি মানসি হল মাই 

সালাছিস ছাড়িয়! (মাইগে ) 
তুইও মোর চিকন কালারে 

মোর কালা, 
তুই মোর ভাবিস নারে 

মুই একট] বুদ্ধি ফান্দাইস্থ 
( কাল1) তোরে না বাদে ॥ 

কি বুদ্ধি ছান্দিস ফান্দাসে মাইগে 

বাপ যে হইল তোর ভারি 
কান্দিতে কান্দিতে বুঝি (যাইগে ) 
(ও মোর ) জীবন যাবে চলি (মাই গে)। 

যেলা মোক দেখিবার আসিবে 
ও বাড বুদ্ধি করিম গেলা, 
যুত করিয়! দিমার বাঁউ 

(ও) মুই শাড়ীত অড়ন দিয়! ॥ 
এ বাটে কোলে করবে যুত মাই অগ্যঠে দেখিবে দিয়ে, 
মোর মত অভাগার হাতত তোক কি মাই দিবে ॥ 
শেষের বুদ্ধি আছে কালারে ও মুই হোই মার পাগলী 
সত্যি করে কন্ু (কালা) ও মুই (তোর) পায়ের শিকলী ॥ 

“জিতুয়াঃ বা'রং পিরিতঃ শ্রেণীর ছুটি গানের উল্লেখ করেছি। এগুলিতে 
নায়ক ব1 সায়িকার কথা, ভৃতীয় ব্যক্তির কথাও শোন] যায় কখনও কখন । 

গায়ক এ স্থলে নিরপেক্ষের ভূমিকা অবলম্বন করে বলছে, যড সব অল্পবয়সী 
যেয়েকা-অর 'কংএ খেল! খেলতে বলেছে, তারা প্রেমের ফাদ পেতেছে। 
এই কাছে পড়ে কত পুরুষ যে নাজেহাল হচ্ছে তার ঠিক নেই 2 
ফুট 



৪৫৭ বাংলার পল্জীয্ীতি 

যত চেংড়িল। বালাবাড়ী পাতিসেগে ওংগের খেলা, 

ওকি ও মরি কেনে বা ওঝা 

কাম করিয়! ফেলেয়৷ গেছে সে চাল্লি কুথ।। 

ওইয়া আনলেক জড়েয়া 

বাশের বিকিনা আনিয়া 

ওইয়া গাট্রেক মারোয়া 

বাতি দিনেক ধরেয়। 

কামট। নিলেক সারিয়া 

জিরয়া মারেছে গো! আই ও নদীর বালুকা। 
সাড়ি করি বসাইবাবো কই নাগেরয় 

কাল ঢেংচী মাইটা ধরিলেক নিশ্তর ॥ 

একটা চেংড়াক আনিয়া ওইটা সাজাইল ছুলুয়। 
ধোলি মাইয়াট1 সাজিল কইন্যা ॥ 

গাজীব্র গান 

ছিন্দুপমাজের ভিতর ধেমন বাউল ও বৈরাগী, মুসলমান লমাজের ভিতর তেমনি 
সাই, হৃফী, দরবেশ, গাজী ও ফকির। সাই বা দরবেশ শ্রেণীর গায়কর। 

ত্বভাবতঃই একটু উচ্চ স্তরের, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে ধর্মবোধ, মৈত্রী ও 
সম্প্রীতি স্থাপনের কাজে মুসলমান, সমাজের গাজী পীরদের দান নেহাৎ অল্প 

নয়। তাদের গানের মূল কথা হল ঈশ্বর ভক্তি। পুর্ববঙ্গে এই গাজীর দল 

বাড়ি বাড়ি ঘুরে, গানের মাধ্যমে তত্ব কথা শুনিয়ে ঝাড় কু'ক্, জল গড়া, 
তেল পড় দিয়ে, গরুর রোগ হলে গঁধধ বাতলিয়ে দিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করে 

থাকে । হিন্দু মুসলমান উওয় সম্প্রদায়ের কাছেই তার] মমান আদরণীয়। 
মাথায় পরে কাপড়ের টুপি, গলায় কাচ বা শ্টিকের মালা, এক হাতে চামর, 

অপর হাতে “তসবী” (লাঠির মাথায় পিতলের সূ্মূত্ির অনুরূপ মৃতি ) নিয়ে 

বৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে প্রথমেই ছড়া বলতে শুরু করে :-_ 
দম দ্রামইয়্য। হাটে নারী চউখ পাকাইয়্যা চায় । 

সেই ন! নারী অভাগিশী রে! পতি খায় ॥ 
রাইস্ধ্যা বাইড়যা য়ে ব! নারী পুষ্কের আগে খায়। 

তার ভরনা! কললীর জল তরাসে শুকাগ্জ |. 
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আউলাইয়্যা মাথার ক্যাশ ঘোরে পাড়া পাড়া। 
নিশ্চয় জানিব৷ তোমরা স্তাওত লক্ষমীছাড়া ॥ 
নাইয়্যা ধুইয়্য। যে বা নারী উল্টা বাধে ক্যাশ। 
তার ঘরে লাথি মাইর্যা লক্ষ্মী ছাড়ে ছ্যাশ ॥ 
ভাত খাইয়্যা ষে ঝ! নারী মুখে গায় পান। 
লম্ষ্ী বলে সেই না নারী আমার সমান ॥ 
সতী নারীর পতি যেন পব্বতেরি চূড়া । 
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া ॥ 
সকাল বেলা গোবর ছড়ায় সন্ধ্যাকালে বাতি। 
লক্ষ্মী বলে সেই না নারী আমাব মত সতী ॥ 

অনেক সময় তারা গৃহস্থের উৎসাহে কখনও একা কখনও বা দোহার 
সহযোগেও গান গায় £__ 

মুসলমানে বলে গো আল্লা হি'ছু বলে হরি, 
নিদানকালে যাবেরে ভাই একই পথে চলি (রে) 
দোয়া-নি করিব! আল্লারে। 
গোয়ালে যাইগে। বন্দেক দিয়া 
গোয়ালিনী রয় চাইয়্যা (হায়রে ) 
গোয়ালে পড়িয়া বাছুর হাম্বা হান্ব। 

ডাকিতে লাগিল রে 
দোয়া-নি করিবা আল্লারে ৷ 

বড়গো মাঝি, ছোটগো মাঝি 

আইল। আর গেল (হায়রে ) 

মধ্যম মাঝি আইবার কালে আল৷ 

চিপ। মাইর ধইরলা রে। 

এই ধরনের গান মুসলমান লমাজের ফকির সম্প্রদায়ের ভিতরও প্রচলিত 
দেখা বায় £_ 

আমি তোমার কাঙালী গে হুন্দরী রাধা 

আমি তোমার কাঙালী গো 

.ভোমার লইগ্যা কাইন্দা ফিরে 
হাছন রাজা রাডালী গে! । 

.. ছিকদুর বলে তোমায় রাধা, 



৪৫৯২ লার পল্লীগীতি 

আমি বলি খোদা, 

রাধা নামে ডাকলে 

মুলা মুন্সীরে দেয় বাধ! । 
হাছন রাজ! বলে আমি না রাখিব জুদা, 
ুক্পা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা। 

ব্রয্াতীব গান 

পুর্ববঙ্গে 'বয়াতীর গান' বলে এক শ্রেণীর গানের সন্ধান পাওয়! ষায়। তারা 

তাদের গানের মাধ্যমে বর্ণনা করে দেশের বহু ঘটনা, কখনও কিংবদস্তী, 

ইতিহাস ইত্যাদি । বয়াতী কোনে বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নয়। পূর্ববঙ্গের 

কোনে কোনো জেলায় বয়াতী বলতে বোঝায় এক শ্রেণীর গায়ক, যারা মাথায় 
বাবড়ি চুল রাখে, ভুগড়ুগি বাজিয়ে গানের মাধ্যমে বর্ণনা করে কোনে ঘটনা__ 
সাধারণতঃ নমশূত্র শ্রেণীর লোকের ভিতরই এদের দেখা যায়। কিন্তু বরিশাল, 

ঢাকা জেলায় এর! হল মুসলমান সমাজেরই লোক | তারাও ঠিক একই ভাবে, 

মাথায় রুমাল বা গামছ! বেঁধে, হাটে বা মেলায় বসে গানের মাধ্যমে 

বর্ণনা করে কোনো! কাহিনী । আমর! আলোচনার সুবিধার জন্য একটি হিন্দু 

সমাজের অপরটি মুসলমান সমাজের বয়াতীর গান আপনার্দের কাছে 
উপস্থিত করছি । 

বাংল। ১৬৩০ সালে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমায় গেরী মোল্প! নামে 

এক সৎ ও সন্ত্রাস্ত মূপলমান কী ভাবে তার খুড়তুতো। ভাইয়ের হাতে প্রাণ 
হারায় সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে স্থানীয় বয়াতীর দল যে গান বেধেছিল 

পাকিস্থান হবার পরও বহুদিন পর্বস্ত সে গান শোন! গিয়েছিল £__ 

সন তেরশ তিরিশ সালে, গেরী মোল্লা রাস্তায় চলে 
ুষ্টের। লব ধাড়িয়ে দেখতে পায়। 

ওর! সব দুষ্ট এক সাথ হইন্বে পরামর্শ করে এক জায়গায় 

চটী জুতা, ছাতি হাতে মোল্লাজী গোপালগঞ্জ ধায় ॥ 
রাত্রি যখন হল ভোর, কাক কোকিলায় করে সোর 

্ কাছারির হইল সমগ্ধ। , 

ওর! দাও কাটারী হাক্ছে লইয়্যা, গুপ্চ ত্যাশে হাইটা? যাক 
পৃুকাইয়া। রইল'গিব| গাচরিঘায় ঠোটায় (বাক)। 
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বেলা যখন বইল পাটে, গেরী মোল্লা! রাস্তায় হাটে 
প্রিষ্ব বাবু ডাক দিয়! কয়। 

মোল্লা তোমার পাছে রিপু আছে, পথে যেন রাত ন। হয় 
(ও) প্রাণে চেয়ে আছে, তোমার দুঃখিনী সেই মায় ॥ 

গেরী মোল্লা বলে ভাই, আমার পিছে রিপু নাই 
রাশ্ড| দিয় হাটতে সন্দ কী। 

আমার আগে পাছে লোক আছে, এখন আমি হাইট্যা যাই 
আগে পাছে লোক থাকতে দুষ্টের দেইখ্যা! করবে কী? 

হায়রে হাটিতে হাটিতে গেল, দুষ্টের] সেখানে ছিল 

সে স্থানে হল উপস্থিত । 

ওরে পাছের থিক1 জোনাবালী, ফাঁস দিয় ফ্যালে গামছ। খানি 
আজ তোমার যম এসেছে, টান দিয়। জমিনে ফেলায়। 

গেরী মোল্লা বলে ভাই, ধরি তোমার হাতে পায় 

জীবনেতে ন1 কর বধি। 

আমার চাচাত ভাই হ্ইয়্যা, ক্যামনে গলায় দ্যাও ছুরি 
আহারে দাকুণ বিধি ক্যামনে ভাই হল জীবনে বধি ॥ 

হায়রে আমি-চল্লাম নিজ ছ্যাশে, 1 বেডাবে পাগল ব্যাশে 

জন্মের মত ছুনিয়] ছাইড়্য1 যাই । 
ওরে আমার শোকে পাগল হবে, আমার দুইটা! জোরের ভাই 

ঘরে আছে পরের মাইয়্য। দুনিয়ায় তার কোন লক্ষ্য নাই ॥ 

হায়রে আমি চললাম নিজ ছ্যাশে, মা বেড়াবে পাগল ব্যাশে 

জন্মের মত ছুনিয়। ছাইড়া! যাই । 
হায়রে মেঞ্চার ছিল শত গুণ, মঙগলবারে হইল খুন 

খবর গ্যাল শোনাকুলী গীয়। 

গরে ভাই €েরাদার প্রিতিবাসী, সবে কান্দে হায়রে হায় 

ওর মা কান্দে বাব তুই উঠে কোলে আয় ॥ 

খবর গেল খানার উপর, ডিপুটি কান্দে বারে বাবে 

আর কান্দে সব আমলা মুছরী | 
থানার ফারোগা। বাবু এল চলি,  ডিপুটি ছাড়ে কাছারি 

". ভক্ত লোকের মেয়ে ছেলে বাস্তায় যায় হাত ধরে। 



৪৪৯. বাংলার গলীগীতি 

আরে হিন্দু সার মোসলমান, সবে দেখে অজ্ঞান 
একী রে হায় দারুণ ভাকাতি। 

ও যার দেহের মধ্যে বাইশটা কোপ, দেখে ফ্যাইটা যায় ছাতী ॥ 
আউরৎ, মাউরৎ, রোজেক, দৌলাৎ চার চীজের মালিক আল্লায় । 

যেমন লক্ষাতে রাবণের পুরী, তেমনি দ্যাখতে মেঞার বাড়ি 
আহারে কী দ্যাখতে চমৎকার ॥ | 

মেঞার ঘর দরজার অতি ঠমক, বাইর বাড়িতে নি 

সোনার পুরী হইল আধার। 
ভাই বন্ধু সব কেঁদে জড় জড়, কাদে মেঞার পরিবার ॥ 

মেরেছিস দেবের বাহার, একিরে হায় দারুণ ডাকাতি ॥ 

যেমন রোশনালাতে হোচেন মইল ছাকীন না হইলে রশড়ী 

সেই রকম এ দারুণ বিধি হরে নাও আমার প্রাণ প্রতীক । 

মেঞার ত্বাখি নয়ন যায় দেখা, কী বা রূপের বাহার 

আর মুখের ঠোট পুণ্পেরই মতন ॥ 
উহার দস্তগুলি আনা দান", নাপিকা নদীর মোহন! 

পতির মৃখের মিষ্ট কথা শুনিলে ঠাণ্ডা হয় জীবন ॥ 

হায়রে মোনাধুদ্দিভেবে কয়, খুন করলে কি খুন এড়ান যায় 

ছুই বাপ বেটার দিল দীপাস্তর ৷ 

ওরে রতন মানিক, আর পবন ফকির 

এই ছুই জন কেঁদে মর মর ॥ 
হায়রে কান্দেরে রতনের মায়, এ কলঙ্ক মিটবে নয় 

তুই রে রতন অমলের নিধি । 
ওরে খুন করতে গেলি বাবা, আর ত ফিরে এলি না 

জাহাজ ভরে নিয়ে গেল ভোরে আর চক্ষে দ্যাখলাম না॥ 

বিখ্যাত ভাওয়াল সন্গ্যালীর মামলার কথ আশা করি এখনও অনেকের 

মনে আছে। এক সময় এই মামলাকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র.দেশে এটা একটা 
প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ধ্রাড়িয়েছিল। হিন্দু বয়াতীক়্া এই মামলাকে 
কেন্্র করে রচনা করেছিল যে গান, তাও বহুদিন প্ধস্ত শোনা গেছে পুব 

বাংলীর গীয়ে শীয়ে £-- 

বয়াতী: এই প্ভা কইরা এ যত নু ুললহান। 
ম্রাওয়াল সম্্যাসীর পরধ্তাব করেন প্রণিধান 1.. 
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ধন্ত ধন্য রাজন বিষে পেলে জীবন, 
ুষ্টা' নারী নষ্ট করল লোনার মিংহাসন। 

ছিল ঢাক! জেলায় জয়দেবপুরে, মেজকুমার রাজ ভাগ্তারে 
নামটি হল রমেন্দ্র নারায়ণ । 

বিবাহ করিয়া তিনি, ঘরে আনলে কালসাপিনী 
এতদ্দিনে রাজধানী হইল শ্বশান। 

ছিল রাণী এম্নি কঠিন হিয়া, বলে আশু ডাক্তারকে ডাকিয়া 

তুমি কি করিতে পার রাজারে নিধন? 
ভাক্তার বলে পারি আমি, আমার যদি হও তুমি 

রাণী বলে এখনি মিলিব দুজন । | 
ভাক্তার ভাবে মনে মনে, রাজাকে মারবো কোন্ সন্ধানে 

বিষ দিয় বধিব জীবনে যা করেন ভগবান ॥ 
ডাক্তার এই কথা বলিল, ভাওয়ালেরে কালে ঘিরিল 

এদ্দিকে শোনেন কিছু রাজার বিবরণ । 

বিধির কি লীলা হল, মহারাজের অস্থখ হল 

মহারাজ বলে এ ব্যারামে যাইবে জীবন ॥ 

শুন বন্ধু আশু ডাক্তার, এ ব্যারামের কর প্রতিকার 

ডাক্তার বলে এখনি চল দাজিলিং | 

দ্াজিলিং-এর হাওয়1 ভাল, যাবে ব্যারাম রবে ভাল 

. . থাকবে এ-দেহ শীতল হবে না মরণ। 

মহারাজ বলে যাবো আমি সঙ্গে যাবে রাজরাণী 

শালা বাবু যাবে আর মুকুন্দগুণ। 

রাজার ছিল জরের ব্যারাম, দাজিলিং যায় হতে আরাম 

বন্ধু আগ্ড ভাক্তার সঙ্জে গেল ব্যবস্থার কারণ। 

দ্াঙ্জিলিং গেল পরে, রাণী বলে ভাক্তারেরে 

উধধে বিষ মিশায়ে দাও না! এখন | 

) শীধধে বিষ মিশালো।, : অহারান্জকে খেতে ঘিল 
| এ ধখকে রাজা অস্থির হলো ঘোর হল নগ্ন ॥ 

হারাক্জ বজে দার বাচলাম না). এ-সযয্রকাজে কোথায় রল মী 
"71, আর বুঝি দেখলাম নাবন্ধু বান্ধবগণ। . 



দোহার এ ॥ 

বাংলার পলীগীতি 

থর থর কাপে অজ, রাজার ভবের খেল] হল সাঙ্গ 
কোথা রলে ত্রিভঙ দাও হে দরশন | 

তুমি হও অগতির গতি, তুমি হও মোর সাথের সাথী 
এই বলিয়া রাজ! মুদদিল নয়ন। 

রাণীর স্বার্থের বন্ধু যারা, তার! বলে গেল যার 
রাণী বলে সবে কর সকারের আয়োজন ॥ 

বলি অমি সবাকারে, আস সবে সংকাঁর নর 
পুরস্কার দিব আমি খুশি করে মন। । 

রাজার অল্নে ধাচত যারা, লাকৃড়ি কাষ্ঠ আনে তারা 
রাজাকে শ্বশানে দিয়ে জালিল আগুন ॥ 

বিধির কি লীলা হল, ঝড় বৃষ্টি এসে পড়ল 
রাজাকে শ্বশানে রেখে করে পলায়ন । 

এ জঙ্গলে ছিল সাধু, মুখের বাক্যে ছিল মধু 
নাগ! বাব ধর্মদাস ছিল তার নাম। 

ধ্যানে পেল সমাচার, এ ভাওয়াল মধ্যম রাজকুমার 
দাজিলিং পাহাড়ে এসে হয়েছে মরণ ॥ 

সাধু দেখে করে ধ্যান, মরে নাই রাজ] অজ্ঞান 
ওষধ দিয়! রাজার পাইল জীবন। 

মহারাজ বলে সাধুরে, এখনি বলি তোমারে 
কোথায় আমার রাজরাণী বন্ধুবান্ধবগণ। 

পাধু বলে শুন রাজন, | বুঝাইবেন সব বিবরণ 
এক্ষণে রাজা তোমার হয়েছিল মরণ ॥ 

মহারাজ বলে সাধুরে, আর যাব ন। জয়দেবপুরে 
কার বা রাণী কার বা পুরী কিসের সিংহাসন । 

সাধু বলে থাক তৃমি, ভেবে সেই জগতস্বামী 
কিবা করবেন রাজরাণী আর ছৃষ্টগণ। 

বলরাম দাস পড়ে ফাদে, ,  দিবা-নিশি কাদে 
আনন্দে রেখে মোরে ওহে ভক্তগণ ॥ 

কোথায় উজির নাজির হওন! হান্জির পান্তরমিত্রগণ 
এ লয়ে কোথায় রইীলে ওহে প্রজাগ |. 

. সবাই দেখ এসে, 
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সবাই দেখ এসে বিষের তেজে এ জীবনে মল্সি, 
বিপদকালে কোথায় রইলে দীনবন্ধু হরি। 

আমায় রক্ষা কর, 
আমায় রক্ষা কর দয়াল হরি দেব নারায়ণ, 
কপ গুণে এ বিপদে দেও ছিচরণ। 

ফুরাল ভবের খেলা, 
ফুরাঁল ভবের খেল! ভুবলে। বেল। ভাবিলাম এখন, 
শক্রুগণের হাতে পড়ে গেল এ জীবন । 

এসে শক্রদলে, 
এসে শত্রদলে কৌতুহলে সবে মিলে জুটে, 
মর) দেহ নিয়ে গেল শ্বশানেরই ঘাটে । 

হয়ে শ্মশান বন্ধু, 
হয়ে শ্মশান বন্ধু ভয়ে কিন্তু অঙ্গ থর থর, 
হরি বোলে মরা তোলে শ্মশানের উপর । 

আচন্বিতে ঝড় তুফানে, 

আচম্গিতে ঝড় তুফানে এক সমানে বহু বজ্রাঘাতে 
মড়া ফেলে চলে গেল আপনার বাসাতে । 

ছুরস্ত অন্ধকারে, 

ছুরস্ত অন্ধকারে প্রাণের ভরে মনে পেয়ে স্রাস, 

ধ্বনি শুনিয়! এল নাগা ধর্মদাস । 

করিতে শ্মশান পুজা, 

করিতে শ্মশান পুজা কীতিধ্বজা রাখলেন এ জগতে, 
মর দেহে পুনঃজীবন দিল তান্ত্রিক মতে । 

নিল আশ্রমেতে, 

নিল আশ্রমেতে কোন মতে বারটি বৎসর, 
সেব! কার্ধে রত থাকে ভাওয়ালের ঈশ্বর ৷ 

1 ভারা কেউ পায়ন। দিশে, 

ভার! কেউ পায়না! দিশে লোকের কাছে বলে ঘরে ঘর, 
মধ্যম কুমার মার] গেল ফাজিলিং শহর । 
ভি হল শ্রাচ্চ শান্তি, 

হল শ্রাদ্ধ শাছ্ি মনের ভান্ষি অশান্তি অপার, 



৪ বাংলার পল্লীগীতি 

ডাক্কান্র বাবুর, রাণী বাবুর শাস্তি চমৎকার । 
আনন্দের সীম! নাই, 

আনন্দের সীমা নাই বলব কি ভাই গেল বার বৎসর 

ইহার পরে উদয় হইল ঢাকারই শহর । 

থাকে সদর ঘাটে, 

থাকে সদর ঘাটে নিঘষণ্টকে চিনিতে না পারে 

কতক দিন পরে তিনি যান কাশীমপুরে । 

থাকেন বন্ধুর বাড়ি, 
থাকেন বন্ধুর বাড়ি দিন ছুই চারি ব্যাঞ্ড চরাচরে 
তারপর যান তিনি শুক্র জয়দেবপুরে । 

প্রথম মাধব বাড়ি, 

প্রথম মাধব বাড়ি সারি সারি করে নমস্কার 

তা দেখে সব পাড়ার লোকে হলেন চমত্কার । 

গিয়ে শ্মশানঘাটে, 

গিয়ে শ্শানঘাটে বসে এটে নবীন ষোগীবর 

জ্যোতির্ময়ী জিজ্ঞাসা করে কোথায় তোমার ঘর। 

তখন মধ্যম কুমার, 

তখন মধ্যম কুমার কয় সমাচার কী জানি আর 
মাতা পিতা ভাই বন্ধু কেহ নাই আমার । 

তখন সর্বলোকে, 

তখন সর্বলোকে মনের সহ্থখে বলে বার বার 

বর্তমানে চিহ্ন আছে মধ্যম কুমার | 

উঠল রব চতুঃপার্বে, 
উঠ্ল রব চতুঃপার্থে দেশ বিশে বল্ছে সমাচার 

মধ্যম কুমার দেশে এল জগতে গ্রচার । 

তখন বহছুলোকে, 

তখন বহুলোকে মনের সুখে এলেন জয়দেবপুর 

এক টাকা সের চিড় খায় দশ আনা সের শুড়। 
[তখন আশ বলেঃ, .. 

তখন আশু বলে কৌতৃহালে ভাই শুকুন্দ গুণ 
াতবিনে অল উঠ.জ. পাগেরই আপন ।: 
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মুকুন্দের জীবনহার1, 

যুক্ুন্দের জীবনহার1 গেল মার] মণীজ্েরই হাতে 
আশ্জবাবুর বাত ব্যাধি পিস্ত শূল তাহাতে । 

এসব কালের চক্র, 

এসব কালের চক্র হল বক্র বলরামে কয় 

শালার ভাগ্যে রাণীর ভাগ্যে কি জানি কী হয়। 

মনে এত বিষাদ, 

মনে এত বিষাদ তাই ধন্যবাদ তবু তোমায় দেই 
তোমার মত এমন খেলা খেলতে অন্ত নাই । 

থাকিত বনমাঝে 

থাকিত বনমাঝে গুরুর কাছে গুরুর সত্য নাম 

গুরুপদ্ে প্রাণ সপিয়ে পুর্ণ মনস্কাম | 

এখন আর নাইক শঙ্কা, 

এখন আর নাইক শঙ্কা! নামের ডক্কা বেজে উঠল ভাই 
জয়দেবপুরে উদয় হইল ভাওয়ালের গোসীাই । 

আলিয়। প্রজালোকে, 

আলপিয়। প্রজালোকে মনের স্থখে পেল দরশন 

মর! দেহে জীবন পেল ভাওয়ালবাসীগণ । 

বলে মেঝ কুমার, 

বলে মেঝ কুমার আন আমার নিকাশেরই জমা 

ত্বরায় করে করে দিল সত্যের মোকদ্দমা । 

একখান রূপার গাড়ি, 

একখান! দ্ূপার গাড়ি মরি মরি অতি চমৎকার 

হাতি ঘোড়া কত ছিল সংখ্যা নাইক তার । 

বাড়িতে চিড়িয়াখান?, 

বাড়িতে চিড়িয়াখান1 গেল জানা পশ্ুপক্ষীগণ 

বাঘের সনে প্রতি দিনে ৫খেলিতাম যখন । 

_ক্ষরিভাম কুস্তি খেলা, 

করিতাম কুত্তি খেলা সকাল বেল! বিধি বাদী হল 

লোহাগারা বাদে যখন খাম্চে মেরে ছি? ৃ 

। সাহার বৃচিচ্ছ কসাছ্ে। ... | 
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তাহার চিহ্চ আছে হাতের কাছে অনেক চিহ্ন গায় 
গাড়ির চাক্কায় পায়ে চিহ্ন আর দস্ত ভাঙা ঘায়। 

কুমাবের হাতের লেখা, 

কুমারের হাতের লেখা স্পষ্ট দেখা পেল পরিচয় 

রাণীর অঙ্গের চিহ্ন কিছু মেঝ কুমারে কয়। 

আছে ভার চোখের কোঠায়, 

আছে তার চোখের কোঠায় গোট। গোট? অল্পংভাবায় 

পায়ে একটি আঙ্গুল খাট দেখিবেন নিশ্চয়ই | 

একটি গুপগু চিহ্য, ৃ 

একটি গুপ্ত চিহ্ন লজ্জ1 শূন্য বলে কী আর কাজ 
সবার নিকট বলতে আমার বড় লাগে লাজ । 

শুনিয়া পতির বাণী, 
শুনিয়। পতির বাণী সতীরাণী (1) জবানবন্দী করে 

চিহ্ধ তালাস্ করবে বলে সদাই কাপে ভরে। 

হুজুর কয় কোঠায় নিস্না, 
হুজুর কয় কোঠায় নিয়া দেখ গিয়া করিয়। বিষ্তার 

গুপ্ত চিহ্ন আছে নাকি বল সমাচার । 

হুজুর কয় শোন রাণী, | 

হুজুর কয় শোন রাণী আমার বাণী চিনিতে পার কি 
রাণী কয় আছে জানা চিনাশুন। আর জানিব কী। 

যখন চন্দন কাঠে 

যখন চন্দন কাঠে চিত। সাজায় ঘ্বত মেখে গায় 

শ্মশানে তুলিয়া ঘখন আগুনে পোড়ায় | 

আমি সেই গাছের তলে 
আমি সেই গাছের তলে চক্ষের ফলে বক্ষ ভেসে ম্বাই 
মধ্যম কুমার পুড়ে যখন হয়ে গেল ছাই। 

হুজুর কয় সাক্ষী মান, 

হুর কয় লাক্ষী মান শী আন বুদ্ধি না মহিমা 
আনামী ফরিরাদীর কথায় হয় লা? মোকদ্দমণ। 

রানী কর বিপধ ভ্ডান্ী, 
 ন্বাশী কয় বিপদ জারী মনি মরি করি কী উপায় 
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জাজল্যমান মিথ্যাসাক্ষী কোথায় গ্যালে পাই । 
আস্ত কয় ভাবছ ক্যান, 

আশ কয় ভাবছ ক্যান কথা যান আমার কথা লও 
মিথ্যাবাদী মান্য যারা তাদের এনে দাও । 

খু'ঁজিয়া ঘরে ঘরে, 
খু'জিয়া ঘরে ঘরে টাকার জোরে আনল কয়েকজন 
না জানিয়া কী বলিবে ভাবিছে তখন। 

ঈাড়িয়ে টিকটিকিতে, 
দাড়িয়ে টিকটিকিতে সাক্ষী দিতে ভয়ে কাপে প্রাণ 
মিথ্য। প্রমাণ দিতে কত হল অপমান। 

হুজুর কয় বিচার হল, 

হুজুর কয় বিচার হল রাণী পেল ভাতা! দেড়শ টাক! 
রাজায় সম্পত্বি পেল আর সকলে ফাক1। 

কবিতা সাঙ্গ হল, 

কবিতা সাঙ্গ হল বল নমস্কার জানাই 

শেষের দিনে হরি বিনে বন্ধু কেহ নাই ॥ 
বয়াতীর গানে অনেক সময় ছোটখাট এঁতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যায়। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা৷ চলে ১৩২৬ ( বঃ অঃ) সনে পুর্ববঙ্গে যে ভীষণ ভয়াবহ 
ঝড় ও বন্যার প্রাহুর্ভাব ঘটে, তাতে কতলোক যে সর্বস্বান্ত হয়েছিল তার 

ইয়্ত্ব। নেই। পূর্ববঙ্গের বয়াতীদ্দের কে, বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
ভিতর এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে প্রচুর গান রচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ 
একটি মাত্র গানের উল্লেখ কর! চলে £-_ 

তেরশ ছাব্বিশ সাজে সাতৈ আশ্বিন বৈহালে 

চিরম্ষরণীয় তুফান ভূলিবেনা কেহ ভূলে । 
বাজারে দুর্মূল্য তাতী, কারও নাই ঘর দরজ। 
থাজন1] আনা দায় হল, অন্লাভাবে মরে গ্রজ। ॥ 

তাদের কথা য্যামন ত্যামন, নিশ্চয়ই এবার মোদের মরণ, 
এইবাবের এই অভাব পুরণ হবে কি কোন কালে॥ 

প্রতিমা নাই মণ্ডপ ঘরে, ঘর গিয়াছে বিধম ঝড়ে 
কত লোক দ্নেশাস্তরে, গিয়েছিল বাণিজ্োর তরে 

''অহাজনের নৌকা লহ ডুবি হল অতল জলে । 
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গৌড়ামীর ভাই ঠাই নাই এতে, 

জেতের বিচার নাইও তাতে, 

ছোট বড় ভাই সকলেই মানুষ, 

অধিকার ভাই সকলের আচে, 

আর দেরী নয়, নতুন ধর্মে দীক্ষে নি॥ 
শুধু এখানেই শেষ নয়। সতীদাহ প্রথা রদ করবার জন্য যখন রাজা 

রামমোহন রায় উঠে পড়ে লাগলেন, লোৌক-কবির দল তখনও তাকে সমর্থন 
জানায় £-- 

শোন শোন শোন সবে নর নারীগণ, 

সহমরণ পেরথা নারী বধেরই কারণ । 

নারী হত্যে মহাপাপ, শান্তের বচন, 

নাবী রক্ষে মহাকর্ম মহৎ কারণ। 

ওগো সতি, স্বামী মল্লে তোমাদেরও 

চিতে যেতে হয়, 

তোমর] মল্লে পুরুষত কেউ 

সঙ্গেতে না যায়। 

সতী গভভে রেকে সন্তান যদি স্বামী চলে যায়, 
বল কোন্ দোষে নরশিশু যাবে যমালয়। 

খুন করলে খুনী শুনি ফাঁসিতে লুটায়, 
জ্যান্ত মানুষ পুডিয়ে মাল্লে 

জেনে নরকগামী হয়। 

তাই কলির রাম রামমোহন দিয়েচেন ডাক, 

নারী বধ রোধ তরে বাজাও সবাই ঢাক ॥ 

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মশাই যখন বিধব। বিবাহ প্রবর্তন করলেন তখন 

একদিকে যেমনি পেলেন নিন্দাবাদ্দ, অপরদিকে তেমনি পেলেন জনসাধারণের 

পুর্ণ সমর্থন ;_- 
ওরে বিছ্যেসাগর দিবে বিয়ে 

বিধবাদের ধরে, 

তার আর ফেলবে ন] চুল, 

বাধবে বেণী গুজবে রে ফুল, 

শশাখা শাড়ী পরবে নতুন করে। 
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হায়রে এ বেজে মণ্ডল, 

বেটা বনবে তবে নেহাত গড়ল, 
শয়তানি লব যাবে চুলোর দোরে। 
বেটা বলে কিনা বিছ্যেসাগর নিরেট বোকা, 
একেবারেই মাথ। মোটা, 

নইলে বিধবাদের এমনি করে, 

বসাতে চায় আদর করে ॥ 

দেখরে বেট! চেয়ে এবার, 
নতুন কনে চলল সেজে নতুন বরের ঘরে, 
উলু দেওগো জননীর! বধু নেওগে ঘরে, 

ঘষা সিথে নতুন করে সিছুর দ্রেওগে ভরে ॥ 
শুধু রাজা রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগর মশাই-ই নন, শোনা যায় স্বয়ং 

শ্রীচৈতন্যদেব যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রবতন করলেন, তখন তাকে সমর্থন করবারও 

লোকের অভাব ঘটে নি :__ 

ও ভজহরি মধুস্থদন মাহাতো। 

ছোট জেতে জন্মেছি বলে, 

আর দুঃক্ক কোরো নাকো ॥ 

গৌর নেতাই ছুভাই এসে, 
হরিনাম বিলুচ্চে দেশে দেশে, 

জেতের বিচার নাই তার কাছে 

সকলকেই দিচ্ছে কোল, 

যে জোন বলচে হরিবোল ॥ 

একদিকে প্রতিবাদ অন্যদিকে সমর্থন । লোক-কবির] তাদের অন্তর দিয়ে 

যে জিনিসটাকে শ্রেয় বলে মনে করেছে, সানন্দে তাকেই বরণ করে নিয়েছে, 

কিন্তু যেখানে বুঝেছে দেশের পক্ষে দশের মধ্যে অহিত তখনই তারা প্রতিবাদ 
জানিয়েছে বর্তমান প্রচলিত আইনকান্বন-এর বিপক্ষে। এমন কি দেশে 

যখন নয় প্মসা (১৯৫৭ খুঃ অঃ) এবং নয়া ওজন (মণ, সের, ছটাক-এর 

পরিবর্তে কিলোগ্রাম প্রভৃতি ) চালু হল তখনও ওর। এর' বিপক্ষে গান রচন। 

করে গাইতে আরম্ভ করল :-_ 

স্বাধীন ভারতে নৃতন পয়সা হবে গুণিতে । 

যত আছে মুর্খ লোক, তাদের হইল দুঃখ! 
৩ 
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এইবার হাট বাজার পারিবে না করিতে ॥ 

যষোল আন ছিল জানা, সেটা করিল মানা । 

একশ পয়সাই একি টাক, পারিবে কি গশুণিতে 

লেখাপড়া কর সবাই চিনিবে গে! একেলাই । 

এই ভারতে লেখাপড়া হবে এবার শিখিতে ॥ 

এক দু আনা ভাঙ্গিলে, টাকাই আনা যায় চলে। 

এ রাগে যাও স্কুলে বলিছে জগন্নাথে ॥ ৰ 

অথব। :__ ভাইরে নয় পয়স৷ হইল চালু । 
এই না সোনার দেশে, 

টাক] ভাঙ্জগালে পনের আনা 

সকল লোকহ জানে । 

নয) পম্মসার দৌলতে ভাই 

নব ধারাপাত মেলে, 

বিনা হিসাবে ট্যাকৃসে। বায় 

সরকারের গ্যাড়াকলে । 

স্বাধীন ছ্াাশের আজব কথা৷ 

কইতে লাগে ভয়, 

এক আনায় ছয় হইলে 

তিন আনায় উনিশ ক্যানে হয়? 

এ-সব ভেন্কীবাজী, রাহাজানি 
হুপুরে ভাকাতি, 

সরকার বাহাছুর পয়দ1 করছে 

নৃতন ০বশাতী । 

কিংবা :-- আজি এই. আসরে স্মরণ করি প্রভু নিরগুন, 

এই যুগের কথ। কিছু কর্সিব বর্ণন ॥ 

শোনেন বন্ধুগণে (২) বতমানে শোনেন দিম মন 

কী ভাবেতে এই যুগটি চলেছে এখন । 

বাঙ্গালীর কে অনেক (২) 

বলছি কতেক স্বার্থীনতার ফল, 

কেমনে চিনিব এদের আসল কি নকল । 
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ছিল বুটিশ আইন (২) পাশ করিয়া নূতন আইন হল 
দেখন। কি হাল পয়দ! সরকারও করিল । 
নয়া পয়সা এল চালু হল (২) হিসাব কেমনে হয় ॥ 
গোলমাল বাধায়! দিল সরকার মহাশয় । 

আবার দীড়িপাল্লা (২) নৃতন হল কিলোগ্রাম নাম ॥ 
ইহ শুনে দোকানদারের উড়ে যায় পরাণ। 
যারা বুঝতে পারে (২) তার1 করে দোকানদারী কত। 
কিলোগ্রামের হিসাব তারা বুঝায় অবিরত , 

শুনে এই বাণী (২) কর দোকানী, 

দোকানদারী ছেড়ে । 

কিলোগ্রামের হিসাব তারা বাড়িই বসে করে ॥ 

আবার এই যুগেতে (২) কত মেয়ে হল দোকানী, 
বিন! পুজিতে চলছে বাবস1 ঈাডিপাল্লা নি ॥ 

দেখি এই কলিতে (২) 

কেবল আছে ঘুষেরি কারবার 
ঘুষ ছাড়া স্বাধীনতার কিছু নাই আর ॥ 

এইখানেই শেষ নয়। ভারত সরকার ইং ১৯৬৩ সালে স্বণ নিয়ন্ত্রণ আইন 

চালু করলে দেশে বেকার হয়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ সোনার কারিগর । তাদের 
অসহনীয় হুঃখের কথা স্মরণ করে এর] গান রচনা করল £__ 

ও আমার গ্যাশের কথ! বলব কি তা শোনরে সাধু ভাহ, 

ও হেথায় বুদ্ধিমানের রাজত্বেতে বলার কিছু নাই। 

ও ছিল সোনার অলঙ্কার, ও তায় পিতল দিয়ে দেয়, 

সোনারূপো কেড়ে নিয়ে শেষে পিতলে চোখ ধাধায়। 

( বলব কি আর ভাই ) 

কত লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিল সোনার কারিগর, 

নয়। আইনে কাবু হইয়! হইল দিগাম্থর । 

বেকার হইল কর্মকার, 

হইল শরীর চর্মসার, 

ক্ষধার জালাম ক্ষিপ্ত হইয়যা আর্সেনিকে দেয় চুমুক, 

অধম নিবারণ কয় বিনয় করি সরকার মশাইর চোথ খুলুক । 



আনুষ্ঠানিক গান 

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর মেয়েলী ছড়া-গানের রেওয়াজ 
রয়েছে, এ বিষয়ে স্থানাস্তরে আলোচন] করেছি। বাংলার শেষ সীম! শ্রীহট্ 
বা দিলেটের বাঙালী সমাজে পুর্ববঙ্গের অন্থান্ত জেলার মতোই স্ত্রীআচার 

প্রভৃতি পালিত হয়। বিয়ের কথাবাতা পাক1 হয়ে গেলে অর্থাৎ যেদিন 

বরপক্ষের অভিভাবক স্থানীয় কেউ কনেবাড়ীতে এসে কনেকে আশীর্বাদ করে 

যায়__-আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে “দিন-স্থস্থির', কনে পক্ষীয় অভিভাবক 

স্থানীয়ের! তখন পাড়ার সব এয়োতীদের নিমন্ত্রণ জানায় পান ও স্থপারী 

পাঠিয়ে। পাড়ার মেয়েরাও সেই পান স্থপারীর যোগ্য মধাদা রক্ষা! করে 

অর্থাৎ তারাও তাড়াতাড়ি কনের বাড়িতে এসে পাচ বাড়ির এয়োতীতে 

মিলে সমস্বরে জুডে দেয় গান £_ 

কই গেলা গো রামের মা, 

পণ্ডিত ক্যান পাঠাও না, 

পাঠাও পণ্ডিত মিথিলানগর । 

হস্তে লইয়া পঞ্লীপু খি, 
হরিধনের মুগার ধুতি, 
যাইল। পণ্ডিত মিথিলানগর । 

কই গেল৷ গে! সীতার মা, 

পণ্ডিত ক্যান বসাও না, 

বসাও পণ্ডিত রত্ব সিংহাসনে । 

বসিবার সিংহাসন আর ভাব নারিকল, 

ডাকি আন নারীগণ বাটাভরা তাম্বুল কর্পুর। 
ওগে! সীতার ম1 বসিবার কার্য নাই 

সীতা বিয়ার বাক্য দ্ভাও আমারে। 

সীতার ভাগ্যের ফলে 

দ্রশরথ শ্বশ্তর মিলে 

আর.মিলে কৌশল্য। শাশুড়ী। 
সীতার তপস্তার ফলে 

রামচন্দ্র পতি মিলে 

আর মিলে অযোধ্যানগরী | 



আনুষ্ঠানিক গান ৪৬৯ 

পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে আবার এইদিন চিড়ে কুটুতে হয়-__-এই 
চিড়ে কুট্বার সময়ও দেখা যায় মেয়ের। সমস্বরে গ্লীত গায় £__ 

চিডাকুটি, চিড়াকুটি, বৌলগাছের ( বকুল গাছের ) তলেতে 
ও দিদি কুটুম আইস্ত।ছে বাড়িতে ॥ 
বড় বইনে চিড়া কুটে, মাইঝম বইনে ঝাড়ে, 
ছোট বইনে নদীর ঘাটে দ্েইখা। আইল কারে। 

( দিদি কুটুম আইশ্তাছে বাড়িতে ) ॥ 

আগছুয়ারে কুটুম আইন্ত! পানের বাটা চায়, 

পিছছুয়ারে বড় বইনে ঘোমট। গ্যায় মাথায়। 

( দিদি কুটুম আইন্যাছে বাড়িতে )॥ 

সন্ধ্যাকালে কুটুম আইল বইসতে দিলাম পিড়া, 

জলপান করিতে দিলাম শাইলধানের চি ড়।। 

( দিদি কুটুম আইস্তাছে বাড়িতে )॥ 

চিড়ে কোটার গানের মতো উত্তর বাংলার কোনে। কোনো অঞ্চলে ধান 

ভানার গানও শোন যায় £- 

নারদ মুনির বাহন রে 

ধান ভানিস তিন কাহন রে 

ও তুই সঙ্গে যাবি নাকি? 

(ও তুই) সঙ্গে গ্যালেও ধান ভানবি 

বে-রস কাষ্ঠের ঢেকী। 

(ও দিদি) টেঁকী কী যে কয়-_ 

দে আলায়, আলায় দে-_ 

বুকে বুকে বুকে হস্ 
ভূষি ওড়ে ওড়ে তুষ, 

এ বাওয়! আইলো হুস্। 

মুড়ির লইগ্য। চাল কুটলাম 

আউস ধানের চিড়। কুটলাম, 

অতিথ আইছে ঘরে। 

(ও দিদি) ঢে'কী আমার মাথা কুইট্য। 

ঝুকুত্ন ঝুকুর করে ॥ 



৪৭ বাংলার পলীগীতি 

ঢেকীর আগায় দীঘ লা চুরুন 
মাটার তলায় কাষ্ঠের পারুন । 

ডাইন। হাতে আইল্য। দিলাম, 
বাইয়] হাতে ঝারণ। 

হাতী কাইন্ত। কুলাখান, 
ঝাড়ে ধুলা ঝাড়ে ধান, 

চালৈনে খুদ ঝরে । 
(ও দিদি) টেকী আমার খুশী হইয়্যা 

ঝুকুর ঝুকুর করে, 

ক্যাচর ঝুকুর করে, 

ঝুকুর,ক্যাচর করে ॥ 

ভোলির গান 

দোলঘাত্র। শ্রীরুষ্ণ বিষয়ক পর্ব হলেও এসম্পর্কে নির্দিষ্ট গান বাংল! দেশে খুব 

বেশী পরিমাণে শোনা যায় না। হোলি বা দৌলযাত্রা উপলক্ষে বাঙালী- 

সমাজের ভিতর কীর্তন-সংকীর্তনের মাধ্যমে যে গান গাওয়া! হয় তা 

শরীক বিষয়ক গানই | তবে এর ব্যতিক্রম যে একেবারে না৷ আছে তা 

নয়। বিশেষ করে শ্রুহট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এ সম্পর্কে পৃথক 

ভাবে রচিত কিছু কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। এগানের সঙ্গে ঢোলক 

এবং মন্দিরাই প্রধান বাছ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে £__ 

রঙিণী রাই তোরে রং দিল কে? 

মাথাতে আবির মাখা মুখে আচল দে । 

( রাধা মুখে আচল দে ॥) 

অ গ সপ্ত সখি রং আনিল ভৃঙ্গার ভরিয়া, 

রাধিকা রূপসী আইসে হস্তে আবির নিয় । 

অ গ দুই হস্তে তুলিয়া আবির রাধারে মাথাইল, 
অভিমন্গা বধের মত কিষ্টোরে ধরিল। 

অ গ চুয়! চন্দন ছিটায় কেহ শ্রীরুফ্ণের গায়, 
মুখ মোড়াইয়। বাধ! মিটির মিটির চায়। 

অগ কেহনাচে হস্তেধরি কেহ করে গান, 

শিঙা বাজাইয়! গোপী রলের গীত গান। 



রাখালিয়! গান ৪ ৭১ 

অনেক সময় এর ভিতর শ্রীক্ণ জীবানের অন্তান্ত ঘটনাবলীর খবরও শুনতে 
পাওয়া যায় £-- 

ও সই যাবি নি গে যমুনায় জল আনিবার ছলে, 
কী রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বেরি মূলে। 
ও সই যাবি নি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে। 
এক দিন রাধে ্লানের বেলায় কী ন। কাম করিল, 

দেখ সোনার কলসী কাকে লইয়া যমূনাতে গেল । 

কাহার পিশ্ধন লাল নীল, কাহার পিন্ধন সাদা, 

স্থন্দর রাধিকার পিদ্ধন কৃষ্ণ নামটি লেখ]! 

সখিগণ সঙ্গে রাধা জলকেলী করে, 

কলসী গেল স্থতে ভাইশ্যা বসন নিল চোরে । 

গল] পানিত থাইকা] রাধা বসনখানি চায়, 

কাল বলে এইরূপে কি বসন দেওয়। যাঁয়। 

কোমর পানিত থাইকা রাধ! চাহিল বসন, 

শ্যাম বলে রাধে তোমার নাই কি সরম? 

তখন হাটু জলে থাইক্য] রাধা চাইল বসনখানি, 

কৃষ্ণ বলে, দেখি তোমায় তীরে আইস ধনি। 

তীরে উইঠ্যা রাধা বলে বসন দাও হে শ্যাম, 

রুষ্ণ বলে আগে রাধা যৌবন কর দান ॥ 

ব্রাখালিয়া। গান 

মহিষ চরাতে চরাতে উত্তরবঙ্গের রধাণর1 যে গান গায় তাকেই বলা হয়েছে 

'মৈধাল গান? | পুর্ববঙ্গে মতিষের চাইতে গরু প্রাধান্য লাভ করেছে; 
তাই এখানেও গরু চরাতে চরাতে রাখালরা যে গান গেয়ে থাকে তাকেই 

বল! হয়েছে রাখালিয়া গান। উত্তরবঙ্গের গাড়োয়াল আর পূর্ববঙ্গের 

রাখালিয়া গানের ভিতর ভাবগত এঁক্য লক্ষ্যণীয় :_ 

গরু লইয়া! যাওরে রাখাল ছু য়োনারে ফুল 

ফুট! ফুলের গন্ধ ভালো ছি'ডোন। মুকুল (রে) 

প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধু রে-। 

আমি যে গরুর রাখাল, মাঠে মাঠে থাকি, 

বাশরী বাজাইস্া। পালের গক্ু বাছুর রাখি (রে)। 



৪৭২ বাংলার পল্লীগীতি 

কান্দে বাশী কার লাইগ্যা রে |1.৮ 

নিতি আইস নিতিরে যাও এই ন। বসত দিয়া, 

বনের কুস্থম পাগল কর বাশরী বাজাইয়]। 

পুবালী বাতাসে বাশী বাজাও ধীরে ধীরে, 

ফুল ছাড়িয়! ফুলের ভ্রমর উইড়্য। উইড়্যা ফিরে (রে) । 

কি বুঝি ফুলেরই গন্ধ কি বুঝি মুকুল, 
বারণ করলে তৃলিব না এই বাগানের ফুল। 

এই না পথে যাইতে কইন্তা বারণ কর যদি, 

তেপাস্তরের পথে যাইমু সাস্তারিয়া নদী (রে)॥ 

মাঠে থাক গরু রাখ-_কথার ন৷ পাও দিস্, 

বাড়ি গিয়। ভাওজের সনে কইও পরামিশ। 

কাল দুপারে গরু লইয়্যা এইন। পথ দিয়া । 

বাবল' বনে যাইও আবার বীশরী বাজাইয়্য। (রে)। 

প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধু রে-_॥ 

কিংবা £__-পরদেশীম। রাখালিয়। বন্ধু রে, 

আড় বাশী বাজাইয়ে যাও শুনি__। 

বন্ধু কার বা বাড়ির দুগ্ধ পাস্ত! মনের স্থখে খাও, 

কার ব৷ বাড়ির ধেনুরে লইয়ে নিত্য গোঠে যাও । 

বন্ধু কোন রমণীর সোহাগ ঢাল গলে ফুল বনমাল?, 

ভূবনও দেখা ওরে টাদ চুড়ার গাথনী রে 
আড় বাশী বাজায়ে যাও শুনি। 

এর সঙ্গে দিনাজপুরে প্রচলিত একটি মৈষাল গানের তুলনা! করলে দেখা 

ধাবে, এই অঞ্চলের গায়কর। অনেক বেশী বাস্তববাদী £-_ 

ওকি ধিক ধিক মইযাল লো 

ও মইষাল ধিক তোমার হিয় 

কুন্ পরাণে যাইবেন মইধাল 

হামাগে ছাড়িয়া মইফাল লো। 

মইধাল গো_হাটব]। ধাইছেন ' 

বাজার যাইছেন--কিনিয়। আনবেন কি? 

ছাওয়শল বাপের লাল হাতুয়া 

হামার দাতের মিশি--মইযাল'গো। 
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ও মইষাল গে।-_ 

হায়রে, তোমরানি যাইমেন চাকরীতে মইষাল 
মোর ঝরিছে হিয়া__মৈষাল গে।। 

উদাসীত্র গান 

পূর্ববঙ্গে “উদ্দাসী; নামে একটি সম্প্রদায় আছে। তাঁরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই 
আর একটি শাখা মাত্র। এদের গান বৈরাগী বৈষ্ণবের মতোই বটে তবে 
একটু তত্বকথার আমেজ আছে £__ 

কিংব1 ১- 

কাল কাটালেম রঙ্গ রসে 

হলন1 মোর সাধন করা, 

আমি গুরুবাক্য লজ্ঘন করে 

হইয়ে রলেম জায়ন্তে মরা । 

হলনা মোর সাধন করা ॥ 

স্থমতি আর কুমতি এই দেহের 

ছুই যুবতী এই দেহের 

পরম বপসী তারা, 

হলন] মোর সাধন কর] ॥ 

স্থমৃতি কয় সংপথে থাক 

কুমতি দেয় পথে বেডা, 

হলন1 মোর সাধন কর] ॥ 

কুমতির মন্ত্র নিয়ে, 
আমি ধনে প্রাণে হলেম সারা 

হলনা মোর সাধন করা ॥ 

এমন সোনার দেহ কাষ্ঠ করলি 

কারব1 লাগি বল, 

যার চরণে প্রাণ সপিলি, 

যা ছিল সর্বন্ব দিলি, 

সে যে কুজারাণীর ফাদে পইড়া 



৪৭৪ 

অথবা ৫-- 

বাংলার পল্লীগীতি 

ভূইল্য গ্যাছে বৃন্দাবন, 

কার বা লাগি বল। 

ভাবিয়া! কয় দয়াল চাদ 

চিনলি না কালার ফাদ, 

ও তার নাম কাল মন কাল 

( অ তুই বুঝলি না কালার গোমর 

কার বালাগি বল। 

তুর লাগি মথুরায় যাই 
দ্াসথৎ মেলিয়] দেখাই 

সে যে মথুরাতে রাজা হইয়্যা 

ভূইলা। গ্যাছে বুন্দাবন 

কার বালাগি বল। 

পার কর রে দয়াল কালাচাদ 

নইলে ডুইব্যা ত্যাজিব পরাণ। 

উপার যাব বইলযা রইলাম কূলেরে 

তবু আমায় না করলি রে পার 

পার কর রে দয়াল কালাচাদ। 

ঘাটে আছে পারের তরী 

তাতে নাই রে মাঝি নাই কাগ্ডারী 

কেমনে হব পার, 

দয়াল কালাচাদ। 

এই যে অকুল পাথার চিনি না 
সাতার ন। ধরতে জানি, না! জানি হাল 

পার কর রে দয়াল কালাটাদ। 

জাগের গান 

মালদহ জেলায় কিছু কিছু পাঁচমিশালী গানেরও সন্ধান মেলে, তার মধ্যে 

জাগের গান অন্যতম £-_ 

তুমি জানিতে বাধিতে কেশ যার হাজার টাকার মূল, 

তুমি জানিতে বাধিতে বেণী বিদ্ধ! সোনাদ ফুল 
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জল ফেলিয়া জল আনিতে শুনলে শ্টামের বীশী 

পথ রুধিয়া দাড়াতো' শ্তাম কুঞ্জবনে আসি । 

বুন্দাবনে নিন্দা! শুনে কান্ুর উপর রোষে 

তুমি কাদতে জানতে ভিজ! কাঠে 

আগুণ দিয়া বসে। 

শুধু জানিতে না রাধা তুমি ভায়, 

কালিন্দীতে হৃদয় দিলে আর না ফিরান যায়। 

বাইগ্যানীব্র গান 

পূর্ববঙ্গের বেদে বেদেনীদের সম্পর্কে আগেই বলেছি। তাদের ভিতরকার 
অধিকাংশ গানই বেউলা-লক্ষীন্দর নিয়ে হলেও, অনেক সম্য় তাদের ভিতর 

নিজেদের জীবনের কথাও শোনা যায় £__ 

বাইগ্যানী আমার লগে যাইবা নি 

চলে! আমার সাধের বাই্যাঁনী। 

বাইগ্যা তোমার লগে যামু না 

ভোমার লগে স্থখ মোর হইল না। 

বাইগ্যানীলো যদ্দি যাবি আমার বাড়ি 

কিন্তা দিমু জর্জট শাড়ী । 

আর দিমু জলে ভাসা সাবান লো। 

ও (তোর নাকে দিমু নড়বডি। 

বাইগ্যারে বাবুর লগে চইল্যা যামু 

ট্যাহ1 পামু গয়না পামু। 

আর পামু সোন! পুথির মাল] রে 

আমি চড়ব হাওয়ার গাড়ী রে। 

বাইগ্যানী লে! তোর লইগ্যা মোর 

অস্তর কান্দে চৌখের জলে । 

আসমান কান্দে আর কান্দে 

স্ববুদ্ধি আয় বলিয়া লো 

ও তোর পাও ধইর্যা কই 

ওলে! আমার হৃদয় কাটা সই । 



বঙ্গ বরসিকত। ব৷ মেঠোগান 
পুর্ববঙ্গে এমন কতকগুলি গানের প্রচলন আছে যেগুলিকে বিশেষ কোনো 

শ্রেণীভুক্ত গান বলে বর্ণনা কর সম্ভব নয়। এগুলির প্রচলন হাটে, মাঠে, 

যেখানে সেখানে । তবে এসব গানের অধিকাংশই হল রঙ্গ রসিকতার গান। 

মনে, করুন, যেন কোনে। রূষণ ঘরের বউ তার ভাশুরের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়াকি 
করছে :__ 

ঝঙিলা ভাস্তর গো, তুমি ক্যানে ছ্যার হইলা না। 
তুমি যদি হইতারে গ্যাওর, 

খাইতাঁ বাটার পান, 

(আর) রঙ্গ রসে কইতাম কথা, 

জুড়াইত পরাণ । 

( আর ) হাটে যাও বাজারে যাও 

আমার একটি কথা, 

(এ) দিদির লইগ্যা পানন্থপারী, 

আমার আলাপাত। ( দোক্তাপাত )। 

কিংব। মনে করুন কোনো অবান্তব পরিকল্পনা :£-_- 

হায়রে মুনিয়া! মাঝি, তোর গাজার নৌকা 

পাহাড় দিয়া যায়। 

গাজ। খাইয়া শুইয়্যা থাহি 

সিথানে পুষ্ষনণ দেহি, 
আবার বাজার দেহি 

তাল গাছের আগায় (রে)। 

(আবার )ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়, 

পুঁটি মাছে পান চিবায়, 

( আর ) পোট্ক] শাল গাল ফুলাইয়া রয়। 

ভাগুরের গ্রতি অনুরক্ত হবার কথ! যদি কল্পন1 করা যায়, তা হলে কোনে 

নারীর পক্ষে তাঁর দেবরের প্রতিও অনুরক্ত হবার কথা কল্পন। কর] খুবই 

সম্ভব £__ 

ছোট দেওর! তোর আওড় কথ। 

প্রাণে সহে ন| (রে ছোট মেওর]) 

ভাতার গেল ধান দ্বাইতে 
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বাঘে ধইর। খাউক, 
(মোর) সোনার দেওর। বাইচ থাউক।॥ 

দেওরা মোরে করল পাগল | 

প্রাণে সহে না( রে), 

ছোট দেওর। তোর আওড]1 কথা প্রাণে সতে না ॥ 
পান ত চিলি চিলি স্থপারীর বাহাছুরী, 
সোনা মুখে পানের খিলি, 

দিলেও ত খায় না। 

( লো! ছোট দেওরা তোর আগুডা কথ প্রাণে সতে না।) 
গায়ের ভণ্ড বৈরাগী বোষ্টমদের নিয়ে গান বাধতে এইসব নিরক্ষর 

চাষাভৃষার দল কিন্তু খুবই ওস্তাদ ; মনে করুন কোনে! বোষ্টম বাঁবাজীর বো্টমী 
পালাবার পর সে যেন আক্ষেপ করে বলছে 2-- 

কাল কেষ্ট কয় মোরে, 

লাউর বয়সে করল রে বৈরাগী। 

( ও আমি ) কাশী গেলাম, গয়! গেলাম 

সঙ্গে নাই লে! বোষ্টমী, 
কাল। কেষ্ট কয় মোরে 

লাউর বয়সে করল রে বৈরাগী । 

লাউর আগ। খাইলাম, ডগা খাইলাম 

খাইলাম লাউয়ের তরকারী । 

( কালা *** ১১ তত ০ টবরাগী ) 

টাহ আছে, পয়সা আছে, 

আছে দুইগাছ চাপ দাড়ী, 

কাল] কেই্ট কয় মোরে, 

লাউর বয়সে করল রে বৈরাগী । 

হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজেও মোল্লা-মুন্সীদের নিয়ে গান রচনা 

করেছে গায়ের কষাণ মজুরর £-_ 

মরি হায়, হায়রে মোল্লা হায়, এখন কী করি উপায়? 

ওই মুরগীর গর্জনে আমার পরাণ উইড়্যা যায়। 

উত্তা বেচতে গেলাম চাচ খলিফার বাজারে-__ 

( আর ময়দান পাথারে পাইয়্যা কিলাইলাম চাঁচারে। 



৪৭৮ বাংলার পল্লীগীতি 

এক পয়সার মিঠাই কিন্ত পথে যাইলাম খাইয়া! 

বাড়ি আইলে পরে বউয়্য। কিলায় গায়ের গন্ধ পাইয়া । 

এই সব মেঠো গানের ভিতর অনেক সময় বেশ নীতি কথারও সন্ধান 

মেলে £-_ 

কাল রে ঘোর কলি কাল 

যা দেখি সব উল্টা কল। 

মায় করছে দাসীপান। 

গিন্নী ওঠে মাথার পর, 

কাল রে ঘোর কলিকাল 

য। দেখি সব উল্টা কল। 

গন্ধে ভরা বাগান ঝড়। 

ফুটছে কত রংয়ের ফুল ॥ 

কলিতে কলের গাড়ি 

চড়ছে কত নরনারী ; 

তাদের হাওয়াই চটি পায় 

কাল রে ঘোর কলিকাল 

যা দেখি সব উল্টা কল।॥ 

কুচবিহারে “ঠেকা গান, নামে এক প্রকার গানের প্রচলন দেখতে 

পাওয়। যায়। এগুলিকেও আমর] এহ বঙ্গ রসিকতা! বা ব্যঙ্গ গীতির মধ্যেই 

স্থান দিলুম। অবসর সময় কৃষাণ সম্প্রদায়ের ভিতর দো-তরা সহযোগে 
তার। গাইতে থাকে £ 

ঘোঘার মাথায় টেরী-সি'থি 

ঘেঘীর মাথায় চাপ কাঠি, 

উচ। দাতে লাগাইছে মিশি, 

ও-হো ও হায়রে হায়। 

আবার যেমুন ছু'ড়। বাবরিওয়াল। 
তেমনি ছুড়ি রসিয়া 

ও হো হায়রে হায় হায় 

উচ] দ্াতে লাগাইছে মিশি। 
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বুড়া কয় বুড়িবে 

ছোট্ট বৌয়ের মুখোত হাসি। 
ও হে1 কপালে ও ভায়রে হায়রে 
কপালে সিন্দুরের ফোট। 

বোচ। নাক নোলক পর 
ও হো। ও হায়রে হায়-__ 
্টচা ঈ্াতে লাগাইভে মিশি। 

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত 



পঞ্চম খণ্ড 

[ ছড়া ও প্রবচন] 

॥ প্রথম পল্িচ্ছেদ ॥ 

ছড়া 

বাংলার প্রচলিত ছড়া সম্পর্কে ইতিপুর্বে কয়েকজন বিদগ্ধ বাঁক্তি তাদের 

গ্রন্থে একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। অন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান 

যথা £-_-(১) ছেলে ভূলান ছড়া। (২) ছেলে খেল] ছড়া ও (৩) মেয়েলী 

ছড়া! । আমর একে সাতটি ভাগে ভাগ করছি এবং সংক্ষেপে এই বিভাগগুলি 

সম্পর্কে যতটা সম্ভব আলোকপাত করবার চেষ্টা করব। তবে তার আগে 

বাংলায় প্রচলিত ছড়া-গান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যাক । 

'ছড়া-গান? কথাট1 একটু গোলমেলে সন্দেহ নেই, তবে বুঝতে নিশ্চয়ই 

অন্থবিধা হবে না ষে, যে-সব ছড়া, বিশেষ করে ঘুম পাড়ানী ছড়া যে-গুলি 
সংগীতের আকারে পরিবেশন করা যায় বা এই ধরণের কতকগুলি ছড়া আছে 

যে-গুলিতে সংগীতের দূপারোপ করা যায় আমার] এ স্থলে 'তাদেরই' ছড়া-গান 

আখ্য। দিয়েছি। 

ভূম পাড়ানী ছড়। ও গ্রান 

চোত-বোশেখের দিনে হুর্যকিরণে উত্তধধ ধরিত্রী। মানুষ গরু সবাই গরমে 

ইাসফাস করছে। গরমে ঘুম আসতে চায় না শিশুদের । জননীর] ব্যতিব্যস্ত 
হয়ে পড়েন তাদের শিশুদের ঘুম পাড়াবার জন্ত। এক হাতে পাখা চলে 
অন্ত হাত দিয়ে থোক] ব। খুকুকে খুব মুছু চাপড় দিতে দিতে মা গুণ গুণ 

স্থরে গান ধরেন £- 

ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি 
মোদের বাড়ি যেও, 

খাট নেই পালস্ক নেই 
খোকার চক্ষু পেতে বোসো। 



ঘুমপাড়ানী ছড়া ও গান ৪৮১ 

এই গালে দিচ্ছ চুমো দে রে এ গাল, 
ঘুমে ঘোর খোক। মোর চুমোর মাতাল ॥ 

এ ছড়াটির মূল যে কোথায় আজও তা! স্থির হয়নি, কারণ এই ছড়া শতধু- 

মাত্র পশ্চিমবঙ্েই নয়, সমগ্র বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্প্রাস্ত পর্যন্ত 

শোনা যায় । সত্যিকারের লোকসংগীত বিশেষ করে ছড়ার বৈশিষ্ট্য তো 

এখানেই--দ্ধেশ কালের গণ্ভী ছাড়িয়ে সার্জনীনতার দাবী রাখে । তকে 
এটিকে সত্যিকারের ছড়াই বল। চলে; সংগীতের রস এতে কতট1 আছে 

সে বিষয়ে সঙ্গীতজ্ঞগণ চিন্তা করবেন। কিন্তু সত্যিকারের ঘুম পাড়ানী 
গানও বাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে । পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ঘুম পাড়ানী 

গান সম্পর্কে “পলীগীতি ও পূর্ববঙ্গ” গ্রন্থে বর্ণনা করেছি । এইবার পশ্চিমধজে 
প্রচলিত একটি ঘুম পাড়ানী গানের নমুনা শুন্থুন। 

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, পল্লীবাংলার বুকে জোছন1 নেমেছে । আঙ্গিনায় বসে 
অশান্ত দুরন্ত খোক।-খুকুকে চাদ দেখিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেও যখন খোকা- 

খুকুকে শাস্ত কর] যায় না তখন পুর্বপ্রথা মতো আস্তে আস্তে গায় চাপড় দিতে 

দিতে গান শুরু করেন বঙ্গজজননীর দল £__ 
ঘুম আয় ঘুম, 

নিশিথ নিঝুম, 

এই বেলা ছেড়ে খেল দিয়ে যা রে চুম্। 

খোকন আমার যুদ্ধে যাবে 

লাল ঘোড়াতে চড়ে 

আনবে কত টাক। মোহর 

দেশ বিদেশে ঘুরে । 

ঘুমের পরী আসে যায় 
আধার ঘরের আঙ্গিনায় 

চুপি চুপি আয় রে ঘুমের পরী 
খোকা খুকুর চোখে ঘুম নাই । 

খুকুন আমার আজকে যাবে 

নতুন শ্বস্তর বাড়ি 

পরবে কত পোনা দান! 

রং-বেরংএর শাড়ী । 

পরীর পাখার হাওয়৷ লেগে 

৩১ 



৪৮২ ংলার পল্লীগীতি 

ঘরে যার ছিল জেগে 

ঢুলে ঢুলে মায়ের কোলে 

ৃ ঘুম যায় ঘুম । 

ঠিক এই ধরণের গান উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলেও শোনা যায়। 

মা বলছেন, ওগো ঘুম তুমি এসো, আমার যাছুমনি ঘুম যাচ্ছে । বাশ গাছের 

পাতা নড়ছে, আমার বাপজান (খোক1) তাই দেখে হাসছে । চৌকীর 

তলায় চিড়া রেখে দিয়েছি, (দই চিড়া খুব প্রিয় খাছ্য এ শঞ্চলে পুর্বেই 

উল্লেখিত হয়েছে ) রেখে দিয়েছি নাড়ু । আর রেখে দিয়েছি ছুধের বাটি। 
আমার যাছুমনি উঠে তাই খাবে £ | 

নিন আয়রে নিন আয় 

মোর বাপোইট] নিন যায় | 

ওরে বাঁশের পিতারী নাড়ছে 

চান্দ বাপোই দেখি হাসেছে, 

মোর বাপোই মোর 

কনাত নিন যায় ॥ 

বাপোই চূড়া থুইস্থ 
চকির তলত নিন আয় 

বাপোই নাড়ু খুইস্থ 

চকির তলত নিন আয় ॥ 

ৰাপোই দুধের একটা 

ঢুগী থুইস্থ নিন আয় ॥ 

ছেলে ভুলান ছড়। 

'যে সব ছড়া বলে বা আবৃত্তি করে ছেলে ব৷ মেয়েদের ভুলিয়ে রাখা হয় 

তাদেরই আমরা আখ্যা দেব "ছেলে তুলান ছড়া বলে। এ সব ছড়ার 

রচগ্িত] হলেন বরক্করাঁ। কিন্তু ছেলে-খেলা'র যে সব ছডা সেগুলির 

রচয়িত1 কিশোর বালক-বালিকারা। এইবার “ছেলে ভূলান ছড়া? সম্পর্কে 

এগুনে। যাক। 

রবীন্দ্রনাথ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের "ছেলে ভুলান ছড়া'র সংগ্রহ প্রকাশ 

করেছেন, কিন্ত এই লোকসংগীত বা ছড়া কোনো দিনই “শেষ সংগ্রহ' হতে 



ছেলে ভূলান ছড়৷ ৪৮৩ 

পারে না। গায়ের ঘরে ঘরে এ জাতীয় কত ছড়া! যে আজও ছড়িয়ে রঘ্নেছে 
তার ইয়ত্তা নেই। আমরা এইবার এই ধরণের কিছু “ছেলে ভুলান ছড়া, 
আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। 

খোকনকে ছুধ খাওয়াতে বমেছেন মা, খোকা বায়ন। ধরেছে, “দুধ খাবেনা?। 

মা অনেক বোঝালেন £-- 

এ ছুধ খায় কে রে 

পোন। মুখ যার রে। 

এত সহজে কি আর থোকন শান্ত হয়? মা তখন বলতে থাকেন £__ 

ঘন ছুধের ছানা, 

সবাই বলে দে না দেনা, 

দিলে যে মোর ঘর চলে ন। 

সেই কথাটি কেউ বোঝে না। 

দুধ খাওয়ানতে। সাঙ্গ হল। এবার তো ঘুমোবার পালা । ঘুম পাড়ানী 

'ছড়া-গান গেয়েতে। (পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ) ঘুম পাড়ান হল। বিকেলে 

এ-কাজ সে-কাজ শেষ করে খোকনকে সাজান হল । | সে সময় যদি খোকন 

আবার বায়ন1 ধরে, তখন চল্্তি মুখে বলতেই হয় £-- 

অ মাইনক1 আয় 

আর যাবি নি তুই 

রাম ঠাকুরের নায় (নৌকে1)। 

ইলের কচু বিলের শাক 

রাইন্ধ্য থুইছি ঘরে, 
এমন সময় খবর আইল 

মাইন্কারে নিছে বাঘে। 

ছড়ার বৈশিষ্ট্যই এই । এর ছন্দে ভূল নেই, কথাগুলিও পৃথক পৃথক ভাবে 

ধরলে গ্রত্যেকটিরই হয়ত অর্থও আছে, স্থর সঙ্গতিও হয়ত আছে, কিন্তু একট! 

আগাগোড়া মানে খুঁজে পাওয়া যায় নাঁ-সবই অসংলগ্ন ব্যাপার। মানে 

খু'জবার চেষ্টা করা অধিকাংশ সময়ই বিড়ন্বন! মাত্র। 
কখনও কখনও বধিয়সী মহিলারা বাচ্চাদের এ-ভাবেও বলে থাকেন :-- 

নিত্যানন্দ ধৃপের গন্ধ 
থাওন পাইলেই মহানন্দ। 



৪৮৪ বাংলার পল্লীগীতি 

কিংবা £-_ 

সোন। সোনা ডাক ছাড়ি, 

সোন। নেইকো! বাড়ি, 

মনা মন] ডাক ছাড়ি 

মন! আছে বাড়ি। 

আয়রে মন! আয়, 

ছুধ মাখা ভাত কাগে খায়। ৰ 

কিন্তু ছড়া বলার সব চাইতে বড় সুযোগ হল খোকনের যন কান্না শুরু 
হয় তখনই । ঠোট ফুলিয়ে কান্না শুরু করে থোকন-_-একটু বে-মতবলব হলেই। 
কাজেই খোকনের কান্না থামাবার জন্য অনেকটা যেন তাকেই উদ্দেশ্বা করে, 

বলতে হয় £__ 

আশা কান্দে পডশী কান্দে, 

কান্দে রইয়্য। রইয়্যা, 

( আর ) অভাগিনীর মায় কান্দে 

শানে পাছাড় খাইয়্যা। 

কিন্তু খোকনের যদি তাতেও কানা না৷ থামে তখন তাকে হাসাতে হয়, 

কখনও শুড়-শুড়ি দিয়ে কখনও বা পেটে টোক। দিয়ে বলতেই হয় £-_ 

(ও) তাল নাইরে, না আছে গলুই, 

(ওই ) জরুয়া রুগীর পথ্য হইছে, 

আমলকী আর দই। 
এ সবতো! তবু এক রকম, কিন্তু খোকন যদি দেখ্না-দেখ রাস্তায় বেরিয়ে, 

পড়ে ত1 হলে কী হবে? তার দাদ! দ্রিদিরা নিশ্চয়ই বলবে £-_ 

ছেলে ধরার ভয় হয়েছে 

খোকন কোথাও যেওনা, 

হাব। দিয়ে থাবা দেবে, 
বাবা বলতে দেবেনা । 

এই ধরনের কিছু কিছু ছড়া মেদিনীপুর জেলার পল্লী অঞ্চলেও শোন! 

যায় £-_ 

১। কচিয়৷ কেনি কীছুরে শুস্রা ঘরকে যাইতে। 
আম ছুব কাঠাল ছুব কনে বুস্তা খাইতে ॥ 

হাল করতে হালিয়া। দুব দুধ খাইতে গাই। 



ন্ । 

ছেলে-খেলা ছড়া ৪৮৫ 

রাখাল রাখিতে ছৃব শ্যামের ছোট ভাই ॥ 
ঘেঁচি ঘেঁচি কৌড় দুব পাশা খেলিতে। 
ছিট কাপড়ের ছা ছুব মাথায় দিতে ॥ 

আয় আয় রে টাকামনে মাছ ধরতে যাব। 

মাছের কাটা পায় পশনে দলায় উঠ্যা রইব ॥ 

লড়া গাছে ঝাড় দিনে বত্রিশ টাক। ঝড়ে ॥ 

বত্রিশ টাকার ঘি কলমি গে। সরু চাউলের ভাত। 

রাম যাইছন ব্যা হইতে ষোল পোর বাপ । 

এযাত টাক লিচ্ছ বাফু দিলু বুড়া বরে। 

আর যদি লিতু ছুটাক' দিতু ভাল ঘরে ॥ 
খাইত চিরকাল ॥ 

সন। বায়ানি সন! বায়ানি গাই চরিতে জীব। 

মা বাপো যে গাল দিব সন্ন্যাসী হবা॥ 

ভোগ লাগিবে কী খাইবু কাঁশিয়াড়ির ফল। 

ঘুম ধরিলে কাই শুইবু গাইর গোড় তল ॥ 

(ছলে-খেলা ছড়। 

'ছেলে-ধেলা” ছড়া অর্থে ষে সব ছড়া ছোট ছোট ছেলে বা মেয়েরাই শুধু 
আবৃত্তি করে তাদের নিজেদের ভিতর । এসব ছড়ার মধ্যে ছেলে তুলান 

ছড়াড় মত অতট।1 চাকচিকা নেই, পরিবর্তে আরও অধিক পরিমাণে 
আজগুবি কথ। থাকে । কিন্তু অপুর্ব এদের ছন্দ বোধ। মনে করুন একটি 

অতি পরিচিত কিশোরদের ছড়। 2 

বিলের মইধ্যে চিলের বাস] কুত্তা বিয়ায় গাছে, 

সেই চিল ধরিয়! খাইল রাম দাড়িক। মাছে। 

“বিলের ভিতর চিলের বাসা” না হয় বুঝলাম, কিন্তু এই “রাম দাঁডিকা 

আছে। 

মাছ" যেকী তা রচয়িতা নিজেই বলতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ 

কিন্ত শব্ধের পর শব্দ গেঁথে এই ভাবেই তার। ছড়া রচনা করে £_ 

রাম লক্ষ্মণ দুই বাই (ভাই) 

গথে পাইল মর] গাই ( গরু ), 
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রাম বলে খাইয়া] যাই, 
লক্দণ বলে নিয়! যাই। 

এই কিশোরদের ভিতর যারা আবার একটু সেয়ানা ধরনের তারা আবার 
সময় বুঝেও ছড়া বলতে পারে। ধেমন ধরুন গ্রীপ্ম অস্তে বর্ধার শুভাগমনে, 

যখন তার! নিজেরাই বলাবলি শুরু করে £_- 

ঠাকুরদাদার বাঙা গর (ভাঙা ঘর) 

বিষ্টি নামে আড়াইফর (প্রহর )। 

ঠাকুরদাদারে বাই (ভাই) 

ছিটি ছিটি জল দে 
জাগ্নরি খেলাই ॥ 

চিন! খ্যাতে (ক্ষেতে) চিন চিনাণি 

দান (ধান) খ্যাতে আঠু পাণি। 

ঠাকুরদাদারে বাই, 
ছিটি ছিটি জল দে, 

জাপ্পরি খেলাই ॥ 

আড়াই ফুটি জল দে 

নাইয়। ছুইয়। ( ধুইয়া) যাই। 
কিংবা £-- 

বিষ্টি পড়ে ফোট! ফোটা 

ঠাকুরদাদার প্যাটুট] মোট]। 

বাড়িতে যদি 'বৌদ্দি' স্থানীয় কেউ থাকে তা হলে তো৷ আর কথাই নেই। 
তা হলে এই ছড়া বলার সময় বৌদিকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে বসে £- 

বিষ্টি আইলোরে 
কাউয়ায় (কাকে ) খাইলো দান ( ধান )। 

বড় বউর চুলে দইর্যা (ধরে ) টান। 

এ-সব অবস্ত একটু সেয়ানা গোছের ছেলেদেরই ছড়া। তবে কিশোর 

যার! তার! এখনও পুরাতন ছড়াই আবৃত্তি করে :-_ 

আইগণ বাইগণ তাড়াতুঁড়ি 

যছু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ি, 

রেল ( রেন ) কাম, বামা ঝম্, 

প1 পিছুল! আলুর দম্। 



ছেলে-খেল। ছড়া ৪৮৭ 

ইষ্টিশানে মিষ্টি গুড় 
সখের বাদাম গোলাপ ফুল। 

শ্বশুর বাড়িতে ছোট ছোট শালী-শালা থাকলে জামাইবাবুকে অনেক 
সময়ই শুনতে হয় £-_ 

জামাই বাবু কমলা লেবু এক] খেয়ো না, 
দিদ্রি মোদের ছোট্ট মেয়ে চাইতে জানে না। 

এই সব ছেল মেয়েরা অনেক সময় গায়ের ডাক্তার বাবুকে ও লক্ষ্য করে 

ছড়া কাটতে থাকে __ 

ডাক্তার বাবু জলসাবু 

পাতি নেবু। 
কিংবা £ 

ডাক্তার বাবু আর খাবন1 জলসাবু 

আইন্তে দাও কমল] লেবু । 

ছোট খোকাদের সব চাইতে আব্দার হল ঠাকুরমা, দিদিমার কাছে। 

ঠাকুরমা যখন কিছুতেই গল্প বলতে চায় না এ-অসময়ে, তখন ঠাকুরমার কাছ 

থেকেই শেখা ছড় দিয়ে তাকেই জব্দ করতে চায় এই ছোটর দল £-_ 
ভাউয়। ( ভাঙ্গ1) ডিঙগি নাও, 

পান খাইয়্যা যাও 

রাঙাদিদি ভোক্কা (উকি) দিছে, 
তারে লইয়্যা যাও। 

ভয় সহজাত । অন্ধকার পথ দিয়ে যেতে যেতে এক বন্ধু স্মরণ করিয়ে 

দেয় গত দিনের শোন] ভূতের গল্লের কথা । অমনি আতকে উঠল আর এক 

বন্ধু। কিন্তু এই সব আশ্ব বিপদ থেকে রক্ষা পাবার মন্ত্রও তাদের জানা 

আছে। তার এবার মনে সাহস এনে বলতে থাকে 2 

ভূত আমার পুত, শাক্-চুন্গি আমার ঝি, 

রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, করবি আমার কি? 

৮খেলতে খেলতে যখন ছুই বন্ধু বা বান্ধবীর ভিতর মতান্তর ঘটে, তখন 

তার] একে অপরের সঙ্গে আড়ি দেয় £ 

আড়ি আড়ি আড়ি 

কাল যাব বাড়ি 

পরশু যাব ঘর 
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কিকরবি কর 

হন্থমানের ল্যাজ ধরে 
টানাটানি কর । 

এই বলে হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে নিজের থুতনীর উপর 
তিনবার করে আঘাত করে । 

অনেক সময় দেব-দেবীদের নিয়েও ছড়া বাধে । | 

কাতিক ঠাকুর ছোটদের বড়ই প্রিয়। তাই তাকে নিয়েও তার ছড়া 
বাধতে কম্থর করেন। ৫ | 

কাতিক ঠাকুর, কাত্তিক ঠাকুর | 
তুমি বড় হ্যাংলা, 

একবার আস মায়ের সাথে 

আর বার আস একলা। 

মেয়েলী ছড়। 

বাংলার ছড়া পর্যায় আলোচন1 করলে মনে হয় মেয়েলী ছড়াই এর মধ্যে 

প্রাধান্য লাভ করেছে । মেয়েদের খেল থেকে ব্রত কথা সব কিছুতেই ছড়ার 

অন্গকরণে এই আমসরে বসে বসে নতুন ছড়া বানিয়ে বলতে থাকে । 

ছেলেদের ছড়া আর মেয়েদের ছড়ার মধ্য পার্থকাই এই। মেয়েদের অধিকাংশ 

ছড়ার ভিতরই বিবাহ, রাজা, রাণী এই সব কথাগুলির।আধিক্য বড় বেশী 

মান্্রায় পাওয়া যায়। মনে করুন একটি মেয়ের নাম যেন আশালতা, 
একটি হঠাৎ বানান ছড়ার মধ্যে মেয়েরা তাই নিয়ে ছড়া বাধল -- 

আশালত। পাঁলং পাতা 

তোমার নাকি বিয়ে, 

হাওড়া থেকে বর এসেছে 

টোপর মাথায় দিয়ে ।' 

বর দেখে যাও, বর দেখে যাও 

রান্না ঘরের ঝুল, 

কনে দেখে যাও, কনে দেখে যাও 

কনক টাপার ফুল । 

এ ছড়াটি পশ্চিম বাতা বহুস্থানেই প্রচলিত, কে যে এর প্রথম রচয়িতা 



মেয়েলী ছড়া টি 

সে সন্ধান করতে যাওয়৷ বিড়ম্বনা মাত্র। এমন অনেক সময় হয় একজন 
হয়ত ছোট করে একটি ছড়া বাধল, পরে অন্যের দরবারে গিয়ে সেই ছড়াটিই 
ডাল পাল। গজিয়ে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হল। 

দুপুর রোদে উঠানের কোনে একটু ছায়ায় মেয়েদের কয়েকজন মিলে 

খড়ি দিয়ে কোট কেটে ছড়া বলতে বলতে এক পায়ে এ কোটের এক ঘর 

থেকে আরেক কোটে যেতে দেখেছেন নিশ্চয়ই | ওরা বলে :__ 

এক লাঠি চন্দন কাঠি 

চন্দন বলে কা ক! 

ইজির বিজির সরে য। 
প্রজাপতি উড়ে যা। 

আপন বাপন চৌকি চাপন, 

ওল ঢোল, মামার কোল, 

ওই মেয়েটি খাটিয়া চোর। 

কখনও ব1 নিজেরা বসে বসেই 'চোর-পালান্তি? (চোর ও পালান ), “বৌ- 

বসাস্তি খেলে । এই খেলার আরম্ভ বা শেষে কখনও কখনও বলে £_ 

এলাঁডিং বেলাডিং সইলো, 

একটি খবর আইলো । 

কী খবর আইলো, 

রাজ! একটি বালিকা চাইলো । 

কোন্ বালিকা চাইলো, 

আরতি বালিক। চাইলো? 

নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, 

দিয়ে যাও, দিয়ে যাও বালিকাকে 

কোনে! কোনে সময় এরূপও বলতে শোনা যায় *- 

দশ কুড়ি, নাড়ি ভুড়ি, 

চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি। 

ওই আসছে খেদীর বর 

গামছ] মাথায় দিয়ে । 

ও€ গামছ। নেবনা, 

খেদীর বিয়ে দেব না। 
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খেদীকে দেব সাজিয়ে) 

টাক নেব বাজিয়ে ॥ 

কিংবা £-_ 

আম পাতা জোড়া জোড়া, 

মারবে চাবুক চড়ব ঘোড়া । 

ওরে বিবি সরে দাডা, 

আলসছে আমার পাগলা ঘোড়া । 

পাগল ঘোড়া খেপেছে, 

বন্দুক ছুড়ে মেরেছে। 

অথবা £*-- 

উপেনটি বাউস্কোপ, 

টান টুন ঠাইস্কোপ, 

চুলটান। বেবী আনা, 
সাহেব বাবুর বৈঠক খান1। 

কাল বলেছে যেতে, 

পান শুপারী খেতে । 

পানের ভিতর মৌরী বাটা, 

ইস্কাবনের ছবি আট] । 

কার নাম রেণুবালা, 

গলায় দিলাম জহর মালা । 

যখন কোনো একটি মেয়েকে জব করবার দরকার মনে করে, তখন দলের 

বাকী সবকয়টি মেয়ে সেই মেয়েটির স্থমুখে কিছু খাবার কিনে খেতে খেছে 

বলে £ 

এই মেয়েটা] ( ছেলেট] ) ভেল্ ভেলেটা 

মোদের ( আমাদের ) পাড়ায় যাবি, 

মুড়ি মুড়কী কিনে দেব, 
কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবি । 

মেয়েদের সতীনে বড়ই ভয়। এই ভয় তারা পেয়ে আসছে শৈশব 

থেকেই । কাজেই সতীনকে কেটে নিমূ্ল করবার মতো ছড়। তারা ছেলে 
বেল! থেকেই শিখতে আরম্ভ করে। বোশেখ মাসে 'বট অশ্বখের+ বিয়ে 

দেওয়ার একটা প্রথা বাংলার পল্লী অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু নজর পড়ে! 
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বিবাহিতা মেয়েরাই এ ব্রত করে থাকে । বোশেখ মাসে মেয়ের! নদীর ঘাটে 
গিয়ে ল্ান সেরে উঠে বলতে থাকে £__ 

পাখি পাখি পাখি, 

সাত সতীনকে গঙ্গায় নিয়ে যাক, 

আমি ঘাটে-এ বসে দেখি। 

এর পর বলতে থাকে £__- 

উদ্ বিড়ালী উদ্ যা, 

স্বামী রেখে সতীন খা।, 

অশথ তলায় বাস করি, 

সতীন কেট্যে নিমূল করি। 

সাত সতীনের সাত কোঠা 

তার মাঝে অভ ভরের কোটা, 

অভ ভরের কোটা লড়ে চড়ে, 
সাত সতীনরে পুড়িয়া মারে ॥ 

মেয়ে বড় হলে বিয়ে একদিন তার হবেই-_বাডালী ঘরের মেয়ের] জন্ম 
থেকেই এ কথা শুনে আসছে, চোখের উপর দেখেও আসছে । তাই ছোট 

থেকেই তারা মা, দিদিমা, কাকীমাদের দেখাদেখি বড়দের কাপড়, অভাবে 

গামছাকে কাপড় বানিয়ে ঘোমট। দিয়ে বৌ সেজে রাশ্নাবাড়ি খেলতে বসে, 
কাঠের বা রবারের পুতুলকে জলের ছুধ খাওয়ায়, স্টাকড়ার তৈরী বিছানায় 

ঘুম পাড়ায় । নিজের খেয়ালেই যেন কান্না অন্তভব করে। কান্না শান্ত করে। 

এই সব মেয়েদের কৈশোর থেকেই শ্বশুর বাডি এবং শাশুডীর গঞ্জন। সম্পর্কে 

একট] ভীতি লেগেই থাকবে এ আর একটা বেশী কথা কি? £- 

শাশুড়ীর জালাতে মইলাম 

(ঘরে) নন্দাই ঠোকৃনা মারে, 

নন্দাইর জ্বালায় গেলাম কাঞ্ছি 

মশ] ভিন্ ভিন্ করে। 

মশার জালায় গেলাম গোহালে 

গরুতে চাট মারে, 

গরুর জ্বালায় গেলাম জলে 

কুমীরে দাত কারে 
( নন্দাই ঠোক্ন। মারে )। 
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অনেক সময় মেয়েলী এই সব ছড়ার ভিতর ছোটখাট গাণিতিক প্রশ্নও 

একটু আধটু থাকে । মনে করা যাক এক কৃষক ধেন চব্বিশট1 মাছ কিনে 
এনেছে । কৃষকের স্ত্রী সেই মাছগুলিতো। রান্না করল। বেচারী ছিল একটু 
লোভী প্রকৃতির । সে ভাবল এমন টাটুক1 মাছগুলি রান্না করলাম, না জানি 

কেমন হয়েছে এর আম্বাদ। একট] চেখেই দেখা যাক নাকেন। এই ভেবে 
একটা মাছ চাখ তে গিয়ে খেতে খেতে তেইশট] মাছই সে সাবাড় করে দিল। 

তখন ভু'শ হল, তাইতো এখন উপায়? স্বামী এসেতো! মহ] গণ্ডগোল বাধাবে । 

তক্ষুনি চট্করে মনে মনে একট! হিসেব ঠিক করে নিয়ে বসে রইলি। এদিকে 
দুপুরে খেতে এল তার ম্বামী। বেচারী এত আনন্দ করে অত ভাল ভাল 

চব্বিশট। মাছ নিয়ে এসেছে, এখন দেখে কিন। তার পাতের কিনারে রয়েছে 

মাত্র একটা মাছ! কৃষকতো। রেগেই অস্থির । প্রশ্ন করে বসল--আর মাছ 

কোথায় গেল? মেয়েটা তখন উত্তর দিচ্ছে £-- 

মাছ আনিল। ছয় গণ্ডা, 

চিলে নিল ছুই গণ্ডা। 

বাকী রইল ষোল 

হাত ধুইবার কালে, আটটা তাহার 

জলে পলাইল। 

বাকী রইল আট, 

দুইটায় কিনিলাম আমি 

দুই আটি কাঠ। 

বাকী রইল ছয়, 

খেস্তীর মাসীকে তাহার 

চারট। দিতে হয়। 

বাকী রইল ছুই, 
তাহার একট! চাখিয়া 

দেখিলাম মুই । 

বাকী রইল এক, 
চোখের মাথ। খেয়ে মিন্সে 

পাতের কোলে দেখ. । 

এখন ভোস যদি মানছছষের পো 
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( তবে ) কাটাখান! থেয়ে রে তুই 
মাছখানা থে ॥ 

পুর্ববন্ধে “এক তার) দেখার দোষ খগ্ডানোর জন্যও মেয়েদের ভিতর ছড়ার 
প্রচলন রয়েছে £__ 

এক তারা স্থাড] বেড়া, 

দুই তার ভাইয়ের দোষ, 

তিন তারা কাঠালের কোষ, 

চার তারায় ঘরে ওঠ | 

অর্থাৎ চার তারা৷ আকাশে না দেখ! পধন্ত ঘরে ওঠ| চলবে না। যতক্ষণ 
পযন্ত না এক, দুই, করে চারটে তারা অন্ততঃ পক্ষে দেখতে পায় 

ততক্ষণ বাইরে বসে তারা গোণার জন্য অপেক্ষা করবে এই মেয়ের দল। 

সান্তারণ ছড়। 

ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলী ছড়। ছাড়াও বাংলায় চল্তি ছড়ার সংখ্যাও নেহাৎ 

কিছু কম নেই, বাংলার নারীকুলই বোধ হয় এ বিষয়ে অগ্রগণ্যত] দাবী 

করতে পারেন। অবশ্য পুরুষের রচিত ছড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে । 

ছড়াগুলি শুনলেই বোঝা যাবে কোন্ট1 কাদের দ্বার রচিত। 

খোকা খুকুদের গল্লের খনি হল তাদের দিদিমা ব৷ ঠাকুরম। শ্রেণীর বৃদ্ধার! । 

সময় পেলেই তারা ছুটে আসে তাদের দিদ্িমাঁঠাকুরমাদের কাছে। ক্রমেই 

বায়ন। ধরে, গল্প বল। 

গল্পতো। আর যখন তখন বল! সম্ভব নয়। কাজেই দিদিমা! বলেন-_-কি 

আর বলব ভাই £-_ 

কবিরাজের ভাই, 

আল। তামাক খাই, 

দ্াড়িতে মোচড় দিয়া, 

কল গাড়ীতে যাই। 

শয়তান লোকের ধরনই আলদ1। তার। মুখে বলে এক, কাজে করে 

আর। সে সবজ্জায়গায় এই সব লোকদের নিশ্চয় বলা উচিত £-_ 

মুখে কয় থাকো থাকো! 

পায়ে ঠ্যালে নাও; 

চৌরা কুটুমের বাও। 



৪৯৪ ংলার পলীগীতি 

কথায় বলে 'নাচতে না জানলে উঠানের দোষ? অর্থাৎ নিক্ষের অক্ষমতাকে 
ঢাঁকবার জন্য মিথ্যা ছলের অভাব হয় না কোনোদিনই । এই শ্রেণীর 

মেয়েদের উদ্দেশ্য করেই সম্ভবতঃ বাংলার পুরাজনাগণ বলে থাকেন £-- 

শীতকালে শীত কাট? গ্রীষ্মকালে ঘামাচি, 

কোন্ কালে ছিলে বউ, তুমি ব্ূপসী ? 

অনেক সময় সমবেত ভাবে কোনে! ভারী কাজ করবার সময় বুড়োদের 

ভিতরও ছড়া বলার রেওয়াজ আছে। এর বৈশিষ্ট্য হল, একজন ( সর্দার ) 

প্রথম কথাটি বলে, বাকী সবাই সমন্বরে “হইেই-ও* বলে টান দেয়। এই রকম 
একটি ছড়া £__ | 

গরম মুড়ি_হেই হো | 
নরম শশা হেই হো 

যাউ টপাটপ-_হেঁই হো-_ 
ঘট্কী মারো__হেই হো ইত্যাদি । 

নতুন কোনো লোক খেতে বসে জিনিসপত্রের আধিক্য দেখে স্বভাবতঃ 
বলে থাকেন, অত দিচ্ছেন কেন, এত কী খাওয়। যায়? ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি 

করে এট কি তার মনের কথা? এটাতে মাত্র লোক দেখান ভদ্রতা মান্তর। 

এই সব লোকদের দেখেই বোধ হয় রচিত হয়েছে £-_ 

খাবন1 খাবনা তেলের পিঠে, 

সাত মণ (?) পিঠে গেল উঠে। 

বাঙলার গৃহ আঙ্গিনায় গৃহস্থালীর ছোট খাট সুখ-দুঃখ অভাব অভিযোগ, 

আশা-আকাঙ্ঘা, হাসি-কান্নাকে অবলম্বন করেও ছড়া কিছু কম রচিত হয় নি। 

অল্প জিনিসে অনেক লোককে সন্তষ্ই কর! চলে না| অবশ্ঠ কথায়.বলে, “যদি 

হয় সৎ জন, তেঁতুল পাতায় সাত জন।” কিন্তু কাধক্ষেত্রেতো আর তা সম্ভব 

হয় না,_এই ধরনের ছোটখাট ঘটনা ও কথাকে আশ্রয় করেও অনেক চল্তি 

ছড়া রচিত হয়েছে । এই রকম একটি চল্তি ছড়ার উল্লেখ কর। চলে £-_ 

এক পয়সার তৈল, 

কিসে খরচ হৈল, 

তোর দাড়ি মোর পায়, 

আরও দিয়েছি ছেলের গায়, 

প্যাচ পেঁচীর বিয়ে হল, 

সাত রাত গান হল, 



সাধারণ ছড়া ঠা 

কোন্ অভাগী ঘরে এসে, 
বাকী তেলটুকু ঢেলে নিল। 

কিংবা 25 

একদিন রাধে বুড়ি সাতদিন খায়। 

আরও তার পাস্থা চোরে নিয়া বায় ॥ 

এই ধরনের আর একটি পুরাতন ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায় £-- 

এক পোয়া দুধের ছানা! 

কে বা কত খার়। 

কত ব। নর্দমা গলে যায়। 

উপীন, বিপিন খাবে, 

গোষ্ঠ আমার কোলের ছেলে 

তাকেও একটু দিতে হবে। 

কামিনী আমার রাড় মেসে 

তাকেও একটু দিতে হবে। 

বড় বৌ পরের মেয়ে 

তাকেও একটু দিতে হবে। 

কততা_বুড়ো মানুষ, 

তাকেও একটু দিতে হবে। 

আমি পোড়া গিন্নী মানুষ, 

দই না] হলে ভাত রোচে না ॥ 

এই সব শাশুড়ীদের উদ্দ্যশ্ত করেই বোধহয় সেকেলে গৃহিণীর1 ছড়া 

বেধেছিল £-- 

শাউড়ী এমন দূতের দূত কাঠি মেপে থোয় দুধ, 

বউ এমন দূতের দূত জল মিশিয়ে থায় দুধ । 

বাঙালী গৃহিণীরা এককালে স্থ-রাধুনী ছিলেন। তাই কনে দেখতে 

গেলে আজকাল যেমন প্রথমেই প্রশ্ন করা হয় কতটুকু লেখাপড়া করেছ, গান 

বাজন! জান কিনা ইত্যাদি, তখনকার দিনে মেয়ে দেখতে গিয়ে ্রথমেহ 

প্রশ্ন কর! হত কি কি রান্না করতে জান? রান্নাবান্না বাঙালী মেফের! জন্ম 

থেকেই শিখে আসছে মাঁ, দিদি, মাসী, পিপির কাছ থেকেই। তাই এইসব 

মেয়েলী ছড়ার ভিতর অনেক সময় ভোজনের সংবাদও কিছু কিছু পাওয়া 

যায়। তবে এসব আহাধ বস্ত নিমন্ত্রণ বাড়ির পোৌলাউ, মাংস, কালিয়! 



৪৯৬ বাংলার পল্লীগীতি 

কোপ্ত। নয়। নেহাতই সাদামাঠা কষাণ-ঘরের, শাক, চচ্চড়ি আর ভাল ( 
ভাতের কথা। এই রকম একটি ছড়ার নমুন। শুনুন £__ 

কে যায়রে, কে যায়রে ছোল্প! বাড়ি দিয়ে? 

ছোল্লার শাখ রে'ধেছি রে-_হিং মৌরী দিয়ে । 

হিং মৌরীর বাসে, 
জামাই পালায় স্ত্রাসে, 

কাল জামাই আনবো গো 

ঢাক ঢোল বাজিয়ে । 

যাকে আমরা সব সময়ই দেখতে পাই, যে আমাদের সকল কাজেরই 

সাথী, তাকে আমর] সমাদর করি না। €গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, গোছের 

ব্যবস্থা। এই নিয়েও বেশ সরস ছড়া শোন! যায় মহিল1 মহলে £-_ 

দুরের জামাই মধুস্থদন, কাছের জামাই মোধো, 
ভাত খেয়ে যাও বাবা মধুন্দন, ভাত খেয়ে যাও মোধো! | 

এর থেকেই প্রমান হয় এক জায়গায় বেশী যাতায়াত করলে আর আদর 

থাকে না। রোজ রোজ শালগ্রাম শীলাকে দেখতে দেখতে, শেষটায় তাকেও 

মনে হবে একথগড নুড়ি পাথর বলে। একথা! আমাদের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই 

প্রযোজ্য । এই সব প্রচলিত ছড়ার ভিতর অনেক রঙগরসের কথাও শোন 

যায়। মনে করুন, কোন ভদ্রলোক একজন বাচাল শ্রেণীর লোককে জিজ্ঞেস 

করলেন £__ 

“এই গপ্পের ব্যাট। মহা গপ্সে, তোর বাবা গেছে কোথায় রে?, 

সেতো উত্তর দিল, “রাজাদের উঠোন সেলাই করতে”। ভদ্রলোক 

দেখলেন, এতো। বড় বেয়াড়া লোক, তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "হ্যারে 

তোদের গরুতে দুধ দেয় কতট1 রে?" 

লোকটি উত্তর দেয়, “ত1 জানি না, তবে ঘি হয় দৈনিক ষাট মণ ।” 

বুঝুন তা হলে একেই বলে “শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি ।, 

আনুষ্ঠানিক ছড়। 

বাংলায় এমন কতকগুলি ছড়া আছে যেগুলি নর-নারী, শিশু, বৃ 

নিবিশেষে আবৃত্তি করে থাকে । এর মধ্যে পৌষ পার্বণ উপলক্ষে মাগনের 

ছড়া অন্যতম । পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের পলীঅঞ্চলের কোথাও কোথাও এখনও 



পাঁচ মেশালী ছড়া ৪৯৭ 

গোটা পৌষমাসভর মেয়েদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাগন আনতে গিয়ে গাইতে 
শোনা যায় ২ 

আইলাম লে অরণে 

লক্ষমীমায়ের স্মরণে, 

লক্ষমীমায়ে দিলেন বর 

ধাঁন চাল বাহির কর। 

ধান দ্রিমু না দিমু কড়ি 

তাইতে এত লড়ির দড়ি, 

লড়ির দড়ি শ্টাম রে. 

বাইন বাড়ির কাম রে 

বাইন! বাঁড়ি ঘুঘুর বাসা 
বাবুগণের রং তামাসা, 

নানা মাসে নান] ভাব 

বাবুর দেন এক টাকা। 

পাঁচ মেশালী ছড়া 

কতকগুলি ছড়া আছে যেগুলিতে রসিকতা সহযোগে কিছু কিছু নীতি কথাও 

বল। হয়ে থাকে । যেমন ধরুন, কেউ কেউ অনেকবার খেয়েও বলে সে যেন! 
কিছুই খায়নি, বা অনেক পেয়েও যার পাবার আকাজ্ষা আর কিছুতেই যেতে 

চায় না। তেমনি ধরনের ব্যাপারে নিশ্চয় বল1 চলে £-- 

সাত বার খাইয়া রইছে শুইয়্যা, 

তার চাউল নেও আগে ধুইয়্য!। 

কিংবা 

বেয়ানে (সকাল ) খাইছি বেয়াস্ত ( সকাল বেলার ভাত ) 

তারপর খাইছি পাস্তা, 

তারপর খাইছি ফ্যানে ভাতে, 

হেরপর খাইছি ভাশ ঠাকুরের পাতে। 

দেইখ্যা গ্যাছ হেই 

আর লইয়্যা বইছি এই 

কয় বার ইল আয? 

“শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি বলে একট! কথ! আছে। এই রকম 

৩২ 



৪৪৯৮ ংলার পলীগীতি | 

একটা ছড়ার খবর পাওয়া যায় দিনাজপুর জেলায়। একজন ধূর্ত লোক তার 
ছেলেকে বিয়ে দিল একটি মেয়ের সঙ্গে । এই ছেলেটির গলায় ছিল গলগণ্ড, 
আর মেয়েটির ছিল দুই চক্ষুই অন্ধ। এ-পক্ষ ছেলের বাপ ভাবে সে জিতেছে, 
অপর পক্ষ মেয়ের বাপ ভাবে, তারই জিৎ-_এই নিয়েই হল ছড়াটি। এর 
পিছনে কোনো ঘটন। না থাকলেও এটিকে এঁ শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি-র 
অর্থে ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে £ 

ছেলের বাপ £-- কাম বাগাইছি বারে ূ 

আর কার বাপোকে ডর ? । 
ঘ/াগার ( গলগণ্ড) কাপড় খুইল্যা বেট, 

ক্ষীর কবুল (খা) কর। 

মেয়ের বাপ £_- যে কথাট। কহিলেন বিহাই 
সে কথাট। মানি, 

মোর বেটিরে যে বিয়] দিলাম 

ছুই চোখ তার কানি। 

আজ বুঝবেন না বিহাই 
বুঝবেন কাল, 

হাত ধইর্যা পার করতে হবে যখন 

বড় বড আল। 

ছড়1 যে সব সময় কার্ধকারণ সম্বন্ধ নিয়েই রচিত হয় তা নয়। অনেক 

সময় দূরপ্রবাপী কন্তার জন্য মায়েদের আক্ষেপ করেও বলতে শোন! যায্-_ 

“এমন জামাইর কাছেই মেয়ে বিয়ে দিলাম যে এতদিনের মধ্যে (কত দ্দিন কে 

জানে!) একবারের জন্যও মেয়েটাকে দেখতে দিল না” £-- 

ঢাকীর! ঢাক বাজায় খালে বিলে 
হন্দরীরে বিয়। দিলাম ডাকাইতের ম্যালে। 

আবাগী লো মা, 

ভাত কাপড় দিয়! ঢাইক্যা নিল 

আর চৌক্ষে গ্ভাখলাম না। 
বাংলার লোক-কবিরা সব সময় ঘে নিজেদের কথাই বলেছে তা নয়, 

অনেক সময় পণ, পক্ষী, উদ্ভিদ ও বনম্পতির মুখ দিয়েও কথা বলিয়েছে। ঢাকা 

জেলার বৃষ্টি নামার একটি ছড়ার ভিতর দেখা যাচ্ছে পদ্মল তা, কল্মীলতা?, 
রচুক্রিপান। গুকনোর দিনে নির্জাব হয়ে থাকে । প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে থাকে 



পাঁচ মেশালী ছড়া ৪৯৪৯ 

_-তাদের অন্তিত্বও টের পাওয়া যায় না, কিন্তু বর্ধা সমাগমে এরাই আবার 
নব জীবন লাভ করে জলের উপর ভেসে উঠে। তাই যেন এইসব পল্মলতা, 
কল্মীলতা', কচুরীপান! বল্ছে--আজ আমাদের অস্তিত্ব তোমরা টের পাচ্ছ না 
বটে, কিন্তু বর্ধা এলেই আমরা আবার বেচে উঠবো আমাদের স্বকীয় মৃ্তি 

নিয়ে, তখন দেখবে ভ্রমর আসবে আমাদের ফুলের মধু খেতে :-_ 

থাকুম্ থাকুম্ প্যাকের তলে 

বাইস্তা। ( ভেসে ) উঠুম বাইধ্যা (বর্ষা) কালে, 

দেইখো। তোমরা, 

আবার বোম্র| (ভ্রমর) 

গুণ গুণাইয়্যা আইব মধু খাইতে, 

আর ত দেরী নাই বাইঘ্া আইতে । 

নতুন বর্ষার সময় প্রকৃতির মতো কিশোর৪ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, এ 
কথ! ঠিক, কিন্তু আষাঢ় মাসে যখন "শুধুই বৃষ্টি আর বুষ্টি, চারিদিকেই জলে 

জলময়, তখন বৃষ্টির পরিবর্তে রোদ কামনা করা শিশুদের পক্ষে খুবই 
স্বাভাবিক, তাই তারা বৃষ্টি নামার ছড়ার মতোই রোদ ওঠার ছড়াও 

ৰানিয়েছে £-- 

এক পয়সার অলদি ( হলুদ) 

বুষ্টি নাম জলদি । 

অলদি দ্রিমু বাইট] 

রৌদ ওঠ ফাইট্য। 
আগ্র! গাছের ব্যাগ্রা ফুল 
চম্ চমাইয়্যা রৌদ ওঠ, 
বুড়ি লে৷ বুড়ি বকুল তলায় যাবি? 
সাতখান কাপড় পাবি, 

সাত বৌ-রে দিবি, 
নিজে পিন্বি ত্যানার খোট 

চম্ চমাইয়্য রৌ-দ ওঠ ॥ 
আর হয়ত এ কারণেই বড়রা বলেছে £-- 

কাচা মরিচ (লঙ্কা) কাসন্দ, 

পোলাপানের ( বাচ্ছা) আনন্দ। 



ভ্িতীল্ পল্িচ্ছ্ছোদ 

প্রধচন বা লোক-প্রবাদ 

বাংলার ঘাটে মাঠে, আকাশে বাতাসে যেমনি ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য 

গান আর গাথা, স্বর আর ছন্দ, ছড়া আর রূপকথ! তেমনি প্রবাদ বাক্য ব1 

লোকপ্রবাদও বড় কম নেই। এগ্রন্থে আমরা মাত্র বাংলায় বহুল প্রচলিত 

কতকগুলি প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে আপনাদের কিছু পরিচয় করিয়ে [দিতে চেষ্টা 

করব। আশা করি এর মাধ্যমেই আপনারা নিরক্ষর জন সাধারণের স্থির বুদ্ধি 

ও ভবিস্যৎ দৃষ্টি সম্পর্কে একট] ধারণ করে নিতে পারবেন। 

ছড়া আর প্রবাদ বাক্য প্রায় সমগোত্রীয়, কিন্ত এর মধ্যেও সামান্য কিছু 

পার্থক্য থেকেই যায়। ছড়া কথাটির মধ্যে কবিত্ব শক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করা 

যায়-_কিস্তু তার ভিতর চিরস্তনী ভাব যে সব সময় একটা থাকবেই তা বল। 

চলে না, পক্ষান্তরে প্রবচন বা প্রবাদ বাক্য এমনই একটি বস্তু যার স্থায়িত্ব দূর 

প্রসারী। তা ছাড়া ছড়াগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্ঠমূলক | সামঘ্িক কাজ 

মিটবার পরই এর অধিকাংশ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রবাদ বাক্য তো তা 
নয়। এ যেন জ্যামিতির ম্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের (819278610 6:৪০) মতোই 

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি জিনিষ যে কোনে! দিনই লোকের মন থেকে 
মুছেও যায় না বা বহুবার প্রয়োগ করবার পরও এর প্রয়োজন ফুরিয়ে 

যায় না। 

ছড়া এবং লোক-গীতি হয়ত সমপধায়তৃত্ত লোকেরই স্থষ্টি, কিন্তু 

প্রবচনের জন্মদাতৃগণ যে শুধু কবিত্ব শক্তিরই অধিকারী তা নয়, যার] এর 
রচয়িতা তারা যে বিচক্ষণ দূরদর্শা এবং তীক্ষু বুদ্ধিজীবি একথা অন্বীকার করা 
চলেনা-_নতুবা এগুলি টিকে থাকতেও পারত ন1। 

আমরা আলোচনার স্থবিধার জন্য বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ বাকাগুলিকে ছুটি 

শ্রেণীতে ভাগ করছি। যেমন, যে-সব প্রবাদ বাক্য শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত 

সকল লমাজেই প্রচলিত সেগুলিকে আখ্যা দেব “আটপৌরে এবং যে-সব 
প্রবাদ বাক্য একটু সভ্য ও শিক্ষিত তথা ভত্রশ্রেণীর মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধসে 

গুলিকে বলব 'পোশাকী*। অবশ্য এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ কোথাও নেই-_ 
আমর! কাজের সুবিধার জন্যই এই ভাবে আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি 

মাত্র । 



শি নি ৮ 

১। 

আটপৌ্রে প্রবচন 

জজ 

অল্প জলের তিৎ্পু'টি ফটাং ফটাং করে। 

অসৎকর্মের বিপরীত ফল 

মশা মারতে গালে চড। 

অযোগ্য দান আর অপমান সমান । 

৷ 

আপনি বাচলে বাপের নাঁম। 

আলো চাল আর কাচ তে তুল । 

আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। 

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের দরকার কি ? 

আর একবার সাধিলেই খাইব। 

আপন হাশুড়ী সেলাম পায়ন1, খুড়ত। হাশুড়ী পাও বাড়ায় । 

আপোলার পোলা হইছে 

চুমা দিতে পোলা মরছে। 

উ 

উপর দিকে তাকিয়ে থুতু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে। 

উচিৎ কথা কব লে। মাসি, এতে তোমার বাড়িতে আমি আর 

নাই আসি। 

এ 

এক মাঘে শীত যায় না। 

এক কলমী দুধের ভিতর এক ফোটা গো-চোনা। 

এই বর্তের এই কথা, ঘটে দিলাম ফুল ব্যাল পাতা। 

ও 
ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে । 

ওঠ, ছু'ড়ী তোর বিয়ে । 

ক 

কার বা গোয়াল কে বা দেয় ধোয়]। 



৩ 

১১ 
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বাংলার পল্লীগীতি 

কাট? দিয়েই কাট] তুলতে হয় । 
কাজের সময় কাজী, 
কাজ ফুরোলেই পাজী। 

কষ্ট করলেই কেট মেলে । 
কপাল ছাড়া পথ নেই । 

কপালে নেইকে? ঘি 

ঠকৃ ঠকালে হবে কী! 

কাটা ঘায়ে ছুনের ছিটে । 

কপালে আছে ঘি 

না খেয়ে করি কী ! 
কারও পৌষমাস, 
কারও সবনাশ । 

কেঁচে। খুঁডতে খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরল। 

কত গেল রথা রী 

শ্যাওড়া তলায় চক্কোত্তি। 

কাণ। ছেলের নাম পদ্মলোচন ! 

কোলে নাই কাচা, 

ঢে'কী তুইল্যা নাচা। 
কত সখ যায় লো চিতে 

গোদ। পায় আলত। দিতে । 

খ 

খাওয়ার সময় যমেও ছোয়ন] । 

২] 

গরজ বড় বালাই । 

গরু মেরে জুতে। দান । 

গরীবের কথা বাসী হলেই মিষ্টি লাগে 

গায় মানেনা আপনি মোড়ল । 

গরীবের দুয়ারে হাতীর পাড়া । 

চ 

চোরকে বলে চুরি করতে 



ক | 

৩ । 

আটপোরে প্রবচন বি 

গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে । 

চোরে চোরে মাসতৃত ভাই । 
চোরের সঙ্গে রাগ করে 

ভূ'ঁইয়ে ভাত খাওয়! যায়ন!। 

চোরে চোরে হালী-__ 

এক চোরে বিয়া করে 

আরেক চোরের শালী । 

চালাকে চালাকে কাভাল খায়, 

বব্বরের মুখে আঠ] দেয় । 

চু 

ছাই ফেলতে ভাঙ্গাকুলোর আদর । 

জ 

জাতও গেল পেটও ভরল ন1। 

জুতো! মেরে গরু'দান । 

ঝ 

ঝডে বগ মরে ফকিরের কেরামতী বাডে। 

ট 
টাক হলে বাঘের ছুধও মেলে । 

ড 

ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাপেও জানবেন।। 

[0] 

ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার | 

ত 

তোবরা গালে বুড়ে। ময়ন। 

মুখে মাখে রং । 

থু 

থাকতে দেয় নি দান। পানি 

মরলে দেখে ছানা চিনি । 
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বাংলার পলীগীতি 

থাঁকে লক্ষ্মী, ধায় বালাই । 

থাকতে দেয় না ভাত কাপড় 

মরলে করবে দান সাগর । 

্ 

দেখলে আটকা আট্কি 

না] দেখলে প্রাণে মরি । 

দাকুমডোর সম্পর্ক । 

দশে মিলি করি কাজ 

হারি জিতি নাহি লাজ । 

দ্রাউছ্যা জামাই ছোউছ্য! ঝি 
কম্মের ল্যাহ] করমু কি? 

নস 

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ । 

নেই মামার চেয়ে কান মামাও ভাল । 

না খাওয়ার চেয়ে চিডে খাওয়াও ভাল । 

নাক দিযে ছুধ গলে । 

নেই কাজ তো খই বাছ। 

নিজের চরকায় তেল দেও । 

নুন আনতে পাস্তা ফ্ষুরোবার যে! । 

নাইয়ার এক নাও, নি-নাইক্পার শতেক নাও । 

প্ 

পড়েছি গোলামের হাতে 

খানা খেতে কয় সাথে। 

পয়সা নেই, কডি নেই, বাধামণি দরজ খোল । 

পণ্ডিতের স্ত্রী মুর্খের মা, 
গম্তব্যটি ব্যাখ্য] করে-_ 

আত্তেআতন্তে যা। 

ক 

ফেল কড়ি মাথ তেল, তুমি কি আমার পর ? 
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৩ 

আটপেণটের প্রবচন নয 

ৰ 

বামুন করে মানের ভয় 

চাড়াল বলে আমাকে ডরায় । 

বসে থাকার চাইতে বেগার খাটাও ভাল । 
বেডালের ভাগ্যে শিকে ছি'ডল। 

বাঘে মোষে এক ঘাটে জল খায়। 

বসতে পেলেই শুতে চায় । 

বরের ঘরের পিশি 

কনের ঘরের মাসী । 

বিশ্বাসে মিলায় বস্ত, তর্কে বহুদূর ! 
বাদরের গলায় মুক্তোর মাল।। 

বোঝার উপর শাকের আটি । 

ভ্ভ 

ভাল ভাল করে গেলুম কেলোর মার কাছে, 

কেলোর মা বলে, আমার ছেলের সঙ্গে আছে । 

ভাত জোটেন। মুডকী জলপান। 
ভাগের মা গঙ্গা পায় না। 

ভাত দেয় কি ভাতারে? 

ভাত দেয় গতরে। 

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি? 

ভাই ভাই ঠাই ঠাই। 

মার পোড়ে না পোডে মাসীর 

ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়শী। 

মার কাছে মামা বাড়ির খবর । 

মারলি মারলি ভালই করলি 

হাতের ভাঙগলি চুড়ি 

ভেবে গিয়ে দেখরে মিন্সে 

অপচয় হল তোরই । 
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১ 

বাংলার পলীগী তি 

মোগল পাঠান হদ্দ হল 

ফাশা পড়ায় তাতী। 

চা] 

যত ছিল নলবুনে সব হল কীত্ত,নে । 
কাস্তে ভেঙ্গে গড়াইল করতাল । 

যেমন কর্ম তেমন ফল . 

মশা মাড়তে গালে চড়। 

যার কাজ তারে সাজে 

অন্যের কাজে লাঠি বাজে । 

যেমনি কুকুর, তেমনি হুগুড়। 

যত তদোব নন্দ ঘোষ । 

যত বড মুখ নয় তত বড় কথ!। 

ঘার সঙ্গে যার মজে মন 

কিবা হাড়ি, কিবা ডোম । 

যার নাম ভাজা চাল, তার নামই মুড়ি। 

যায শত্রু পরে পরে । 

যার না হয় নয়তে, তার হয় না নববইতে । 

যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামশত্মা | 

যেনা বিয়া তার আবার চিৎ বাইছ্যি। 

চু 

রাম না হতেই রামায়ন রচনা । 

রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে? 

রথ দেখ। আর কলা বেচা ছুই হল। 

লস 

লাখ টাকায় বামুন ভিখাক্সী 

এক পয়সায় চাড়াল চত্রী (চৌধুরী )। 
লাখির ঢেকী কি আর চড়ে ওঠে ? 

হব 

ষাড়ের শক্র বাঘে মারে । 
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আটপৌরে প্রবচন ৪ 

স্ 

সাধে কি আর বাবা বলে। 

গু'তোর চোটে বাব! বলে। 

সেই ত মল খসালি, 

তবে কেন লোক হাসালি? 

ত্বাদ পেয়েছে বুড়ো ভিটের আলু খেয়ে, 

রোজ সকালে ধায় বুডে খোস্তা কোদাল নিষে। 

সেজে গুজে রইলেন বসে, 

বর এলোনা চোপার দোষে। 

সব শেয়ালেরই এক রা। 

সখের থেকে সোয়ান্তি ভাল । 

সারাদিন গ্যাল হ্যালে ফ্যালে 

রাত্রি হইলে বুড়ি কাপাস ডলে। 

সাত বৌর এক শাডি, 

পইর] বেড়ায় বাড়ি বাড়ি। 

সতীনের ভাই কেরাণী খাটে, 
তাই দেইখ্য। মাগী চিৎ হইয়্য] হাটে। 

সাপ হইয়৷ দংশন করে, 

ওঝা! হইয়। ঝাড়ে। 

হ 

হাতী ঘোড়। গেল তল, 

গাধা বলে কত জল । 

হিন্দু যু মুসলমান হয়, 

মুরগী খাবার যম হয়। 

হরি বাসর বা হরি মটর। 

হাতের পাচ। 

হাতের পাঁচট। আন্গুল সমান হয় না। 

হদ্দ করছে রামনারাইন্যা, 
বাড়ির মইধো পেয়াদা আইন্যা। 



৫পোশাকী প্রশ্ন 

১। অরণ্যে রোদন । 

২। অতি বড় হোযে। নাকে ঝড়ে ভেঙ্গে পড়বে, ৰ 

অতি ছোট হোয়ে! নাকে ছাগলে মুড়োবে 1) 
৩। অপচয় কোরে ন। অভাব হবে না। 

9 | অন্ধের কিবা দিন, কিবা রাত । 
1 

ত্আ। 

১। আর একবার সাধিলেই খাইব। 

২। আদায় কাচকলা। 

৩। আপ কুচি খান, 

পর রুচি পরনা 

৪1 আপনি ভালতো জগঙৎ ভালো, 

আপনিন মন্দতো! জগৎ মন্দ | 

৫ | আয় বুঝে ব্যয় কোরো । 

৬। আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই । 

৭। আপনি থাকতে নেই ঠাই শঙ্করাকে ভাকৃ। 

৮। আ-দেইখলায় ছ্যাখছে, পুঁটি মাছে ল্যাখছে । 
৯। আসবেন জামাই নেবেন ঝি, 

এর বেশী আর করবেন কী? 

১০। আলোর নীচেই আধার । 

১১। আ-দেইখলার ঘটি অইছে, 

ঢোকে ঢোকে জল খাইছে । 

চ 
১। ইচ্ছে থাকলেই উপাক্গ হয় । 

:] 

১। উচিৎ কথায় মানুষ হয় রুষ্ট, 

দেবত। হয় সন্তুষ্ট । 
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এ 

একেতো। উমা! তাতে তৃষের ধুয়া । 
এক কাঠি কখনও বাজে না। 

এক গুলিতে ছুই বাঘ। 

ক 

কংশের রাজ্যে হরিনাম নিষিদ্ধ। 

কালনেমীর লঙ্কা ভাগ । 

কামাইতে পাবে না নাপিত, ধাম। ভর। ক্ষুর, 

কামাইতে কামাইতে যান রঘুনাথপুর । 

কাজীর কাছে ছুগগোৎসব মানা । 

কচুগাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত হয়। 

কেহ মরে বিল চেছে; 

নেপোয় মারে দৈ। 

কোন্ জন্মে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছে, 

তার গন্ধ কী এখনও হাতে আছে ? 

কুজোর আবার চিৎ হয়ে শোয়ার সথ। 

হ 

খাচ্ছিল তাতী তাত বুনে, 

কাল হল তার এড়ে গরু কিনে । 

দা 

গাছে কাঠাল গোপে ভেল। 

গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা । 

গেঁযো যোগী ভিথ্ পায় না । 

গাছে না৷ উঠতেই এক কার্দি। 

ছা 

ঘরের খেয়ে বনের মোষ ভাড়ান। 

ঘরের ইদুরে বাধ কাটলে তা সামলান যায় না 

চ 

চোরের সাক্ষী গাঁটকাউ]। 

চেনন বামুনের পৈতের দরকার হয় না। 
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বাংলার পল্লীগীতি 

চোরের রাজিবাসও লাভ । 

চাচা আপন বাচা । 

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে । 

চোরের বাড়ি দালান হয় না। 

চুরি বিছ্যা! বড় বিছ্যা, যদি না পড়ে ধরা । 

চোরের উপর বাটপাডী। 

ছ 

ছোট মুখে বড় কথা, 

শুনলে করে মাথা ব্যাথা । 

ছাগল দিয়ে কি আর ধান মাড়ান যায়? 

ছোট সরাটি ভেঙ্গে গেছে 

বড সরাটি আছে, 

নাচ কোদ ক্যান বউ 

হাতের ওজন আছে । 

জজ 

জলে কুমীর ভাঙ্গায় বাঘ । 

জোর যার মুলুক তার । 

জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ । 

জছরী না হলে জহর চেনে না। 

টেকীরে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে, 

অবুঝরে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে । 

টেকী ত্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হয় । 

টিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয | 

তি 

তোমারে বধিবে যে, 

গোকুলে বাড়িছে ০ে। 

ঙ 

দশের লাঠি একের বোবা । 

দশ দিন চোরের, একদিন সাউধের। 
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ছু নৌকায় পা দেওয়া ঠিক নয় । 
দাত থাকতে দাতের মধাদা বুঝবে ন1। 

দাসীর কথ। বাসী হলে কাজে লাগে। 

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা, ঘনাইয়্যা বসে কাছে, 

কথ দিয়! কথ নেয়, প্রাণে মারে শ্যাষে। 

ধ 

ধরি মাছ, না ছুই পানি। 

নম 

ম্তাড়1 বেল তলাম্ম যায় ক বার? 

নাচতে না জানলেই উঠোনের দোষ হয়। 

নিজের আমু আর পরের ধন কেউ কোনোদিন কম দেখে না 

নদী মরলেও তার রেখাট।! থাকে । 

নিজে থাকতে নেই ঠাই, 

বৌর সাথে সতের ঠাই । 

নাপিতের কাজ কি ঢোল বাজান ? 

পপ 

পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি নাখায়। 

পান না তাই খান ন]। 

পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই । 

পাপা যাবে গঙ্জান্সানে, 

ঘু'টে কুড়োবে কে? 

পাপ করলে তবে তো যমের ভয়। 

পারে ন। কামাইতে, উইঠ্যা বসে রাইত থাকতে । 

ফ 

ফুলের ঘায়ে মুছ। যাম্স। 

বৰ 

বেল পাকলে কাগের কী? 

বামন হয়ে চাদে হাত। 



৫১২. 

১০ । 

১৯ | 

১২ । 

১৩। 

১৪ | 

১৫। 

১৬। 

বাংলার পলীগ্মীতি 

বল বল বাহু ব্ল। 

বারে বারে যাছু তুমি ধান খেয়ে যাও 

এইবার যাছু তোমার বধিব পরাণ । 

বাশের চাইতে কঞ্চি দড়। 

বাবারও বাবা আছে । 

বিষে বিষ ক্ষয়। 

বোবার শত্রু নেই। 

বোনাই আবার দাদার বাব1! 

বিন্যে তোলো তোলো বান। 

বহু সন্যাসীতে গাজন নষ্ট। 

বাদরের গলায় মুক্তোর হার । 

বাপ রাজা রাজার ঝি 

ভাই রাজা তে আমার কি? 

বাঘে ছু'লে আঠার ঘ1। 

বেদে চেনে সাপের হ। 

বাঘের ঘরে ঘোগের বাস।। 

ভ 

ভাঙ্গবে তবু মচ.কাবে না। 

ভাজি ঝিঙ্গে, বলি পটল। 

ভাডারে মা ভবানী । 

ভাত খায়ন। মেঞ্ার বিটি খাট্টার জন্য কান্দন। 

ম 

মুখ সর্বস্য কোঠা বাড়ি। 

মাছ যেট] জাল ছিড়ে বেরিয়ে যায় সেইটেই বড় হয় 

মুখে সরল যনে গরল। 

মুখে মধু অন্তরে বিষ। 
মিছরীর ছুরি। 

মরার উপর খাড়ার ঘা । 

মেরেছ কলসীর কানা, 

তাই বলে কি প্রেম দেব ন1? 
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মামা বাড়ির আব্দার । 

মরিয়। না মরে রাম এ কেমন টব্রী। 

মশ1 মারতে কামান দাগ! । 

মূর্খন্ত লাঠ্যৌষধি। 
মুখেন মারিতং জগত । 

মোল্লার দৌড় মসজিদ পযন্ত । 

যব 

যেমনি বুনে। ওল, তেমনি বাঘ? তেতুল | 

যম জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা । 

যারে দেখতে নারি, তার চলন বাক]। 

যত্বু করলে রত্ব মেলে । 

যাক প্রাণ থাক মান । 

যার ধন তার ধন নয় 

নেপোয় মারে দেৈ। 

য1 রটে তার কিছু সত্য বটে। 

যখন যেমন তখন তেমন । 

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ । 

যা শক্র পরে পরে। 

যার খাবে তারই দড়ি ওপড়াবে । 

যার শীল তারই নোড়া, 

তারই ভাঙে দ্রাতের গোড়া । 

যে রাধে সে আর কি চুল বাধে না? 
যাহা বাহান্ন, তাহা তিগ্লান্ন। 

যাহ? মুশকিল তাহা আসান। 

যদি হয় সতজন, 

তেঁতুল পাতায় সাতজন । 

যেনা বিয়ে তার আবার ছুই পায়ে আল্তা 
যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। 

যেমনি নিতাই কামার, 

তেমনি ভাশুর আমার । 
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বাংলার পলীগীতি 

বরুতনেই রতন চেনে । 

রূপে গুণে অন্ষপাম, 

শ্রীমতী বাধিক! নাম । 

ল্ 

লাখ টাক, লাখ টাকা, 

ছু কুড়ি দশ টাকা । 

লাগে লাখ টাকা, দেবে গৌরী সেন। 
লেজ নেই কুকুরের বাঘ। নাম । 

শ্ 

শরীরের নাম মহাশয় 

যা সওয়াবে তাহ সয় । 

শাপের করাত আমিতে যাইতে কাটে । 

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি । 

সেকরার ঠক ঠাক্, 
কামারের এক ঘা1। 

শুঁভীর সাক্ষী মাতাল । 

স্ 

সমুদ্রে শম্ন যার, 
শাশরে আর ভয় কি? 

সে রামও €েই, সে অযোধ্যাও নেই । 

সবুরে মেওয়। ফলে । 

স্বভাব যাকসনা মরলে, 

ইলদ যান না ধুলে। 
সাত সমুদ্র তের নদীর পাড় । 

স্বভাব সুন্দর তে] সব সুন্দর | 

সাত রাজার ধন, এক মানিক । 

স্দের চাইতে আসল ভাবী । 

স্ত্রীর ভাগ্যে ধন আর পুক্বের ভাগ্যে জন । 
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্নানের সাক্ষী ফৌটা। 

স্থথে থাকতে ভূতে কিলোয়। 

সর্ষের ভিতর ভৃত। 

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কার ভার্ধে? 

মোনা ফেলে আচলে গেরো। 

সাত মন তেলও পুডবে না, রাধাও নাচবে না 

সাপের চোখে সাগর পানি। 

সাধ করে মোর বিয়ে বসতে, 

জান ফাটে মোর মোচ্ছব দিতে । 

সাত বার খাইয়্যা রইছে শুইয়্যা। 

তার চাউল ন্যাও আগে ধুইয়যা। 

হাটের দিনেই ভাট মেলে। 

হয় এস্পার না হয় ওম্পার। 

হাতী কাদায় পড়লে, চামচিকেও লাখি মারে। 

তাঁতের ফাক দিয়ে জল গড়ে না। 

হরি ঘোষের গোয়াল। 

হিসেবের কড়ি যমেও ছোয় না। 

হাঁটতে পারে মা লাঙল কাথে। 

ক্ষিধের সময় শুধু নুন দিয়েও ভাত খাওয়া যায়। 

ক্ষেত্র কর্ম বিধিয়তে। 



তুতীম্ত্র পল্লিচ্ছেদ 

ধাধ। 

বাংলায় ছড়া, গান, গীতিক। ও প্রবচনের মত ধাধার গ্রচলনও কিছু কম 

নেই। এই সব প্রচলিত ধাধার ভিতর একাধারে যেমনি পাওয়া যায় 

লোক-কবিদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় অন্যদিকে তাদের বুদ্ধিমত্তার | 
অলস এবং অবসর সময় যাদের হাতে থাকে প্রচুর, ধাধও মনে হয় 

তাদের এই অবসর সময়েরই ফমল। কারণ, ধাধা প্রস্তৃতকারকগণ যদি স্থির 

ভাবে ভাবতে না পারে, তাহলে তার্দের ধাধ। রচনা! করা সম্ভব হয় ন1। 

এ বিষয়ে পুর্ববঙ্গবাসীরা মনে হয় অধিকতর দক্ষ। কিন্তু তা হলেও উত্তর ও 

পশ্চিমবঙ্গেও যে পরিমাণ ছড়া, ধাধা বা হেঁয়ালীর গ্রচলন রয়েছে তাও নগণ্য 

নয়। আমরা এ পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। 

সাধারণতঃ এ সব ধাধাগুলো ছেলের! বা মেয়েরা একত্র হলেই পরম্পর 

পরম্পরের ভিতরই প্রশ্ন ও উত্তরের কাধ সমাধা করে । কোনো কোনো সময় 

গণ্ন-পিপাস্থ নাতি নাতনীদের জব্দ. করার জন্যও দাদু বা দিদিমার দল প্রশ্ন 
করে বসেন 25 

“বলতো৷ তোমরা; এক হাত গাছটি 

ফল ধরে পাচটি। 

এর অর্থ কী? 

বালক বালিকার কেউ কেউ উত্তর দিতে পারে, কেউ বা পারে না। 

শেষটায় দাদু বা দ্রিদিমাই হয়ত উত্তর বলে দেন, হাত, হাতের পাঞ্জা । 

এইভাবে বলে চলেন £-- 

(১) মাঠ ঘাট শুকিয়ে গেল 

গাছের আগে জল রইল। নারকেল 

(২ ওপার থেকে এলো টিয়ে 

সোনার টোপর মাথায় দিয়ে 

যদি টিয়ে মন করে 

মাঠের মাটি চুর করে। স্লাঙ্গল 



(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

(৮) 

(৯) 

(১০) 

(১১) 

(১২) 

(১৪) 

(১৫) 

(১৬) 

ধাধ। 

এক গাছি দড়ি 

গুটাইতে না পারি। পথ 

একটুখানি গাছে 

কষ্ট ঠাকুর নাচে । - কালো লঙ্কা বা বেগুন 

একটুখানি জলে 

মাছ কিলবিল করে। - লেবুর কোয়া 

আমার ভাই নিতাই যায়, 

একশ একটা জাম। গায় কলার মোচা 

এ পাড থেকে দিন্ুু সাড়া 

সাড়৷ গেল সেই বামুন পাড়া । -শঙ্য ধ্বনি 

ছোট ছোট শিশুর দল দুধ ভাত খায়, 

বড় বড় গাছের সঙ্গে যুদ্ধকরতেযায়। _কুড়ুল 

একটুখানি ঘরে চুণকাঁম করে । - ডিম 
রক্তে ডুবুডুবু কাজলের ফোটা, 

এক কথায় যে বলতে পারে, 

সে মজুমদারের বেটা । কুচ 

বন থেকে বেরুল টিয়ে। 

সোনার টোপর মাথায় দিয়ে । - আনারস 

বন থেকে বেরুল টিয়ে, 

লাল গামছ। গায়ে দিয়ে। পিয়াজ 

পাতাটি ঢোলা ফলটি কুঁজো, 

তাতে হয় দেবতা পূজে।। - কলাগাছ 

থড়িতে জড়াজড়ি ফলে অধিবাস, 

ফুল নাই, ফল নাই, ধরে বার মাস। -্পান 

এক গাছে তিন তরকারী, 

দাড়িয়ে আছে লাল বিহারী । সজনে 

কাচাতে মানিকের ফল সর্বলোকে খায় 

পাকলে মাণিকের ফল গড়াগড়ি যায়। স্ম ডুমুর 

৫১৭ 



৫১৮ বাংলার পলীগ্লীতি 

(১৭) মামারাই রাধে, মামারাই খায়, 

আমর! গেলে পরে ছুয়ার দেয়। - শামুক 

(১৮) ভোন্ ভোন্ করে ভোম্রাও না 

গলায় পৈতা বামুনও না। -চরকা 

(১৯) লতা লিয়ে যায়, 

লতা! চোখের মাথা খায়। ধোয়া! 

(২০) ও পাড়েতে বুড়ি মরেছে, 

এ পাড়ে তার গন্ধ ছেড়েছে। -্পচান পাট 1 

শিশুর দল যখন কৈশোরে উপনীত হয় তখন আর তাদের দাছু বা দিদিমার 

কাছে ছড়া বা ধাধ শুনতে হয় না। অবসর সময় হাটে মাঠে যখন যে 

অবস্থায়ই থাক্ পরস্পর পরস্পরের ভিতর এই ভাবেই ধাধার আদান প্রদান 
করে থাকে । সাধারণতঃ: এই সব ধাধা শিশুদের ধাধার মক্যো অত সরল সহজ 

নয়, একটু কঠিন প্রকৃতির । এই সব ধাঁধার মধ্যে যেমনি রয়েছে অক্ষরের 
খেলা অন্যদিকে রয়েছে একটু গভীর চিস্তার ব্যাপার £-_ 

(১) জল মধ্যে আছেন তিনি ত্রি-কোনা শরীর, 

মাছ নয়, কুম্ভীর নয়, সে কোন্ জীব? -“র” (ষ.র.ল.) 

(২) তিনটি হরফে নাম শক্ত জবাব। 

চিনতো। তোদের বাদশ।, নবাব ॥ 
গোড়ার অক্ষরটাকে দাও যদ্দি ছুটি, 

হতে পারে তাতে বেশ লুচি আর রুটি ॥ -বেগম 

(৩) মহ্র ছড়িয়ে চাষ করে অঙ্মান, 

বেরল বিরির গাছ দেখ বিদ্যমান ॥ 

ফুলটি ধরে কাঞ্চন, ফলটি ধরে বেল 

বড় বড় পণ্ডিতের লেগ গেল ভেল ॥ সবেগুন-বীজ 

(৪) তিনটি অক্ষরে নামটি যার সর্ব ঘরে আছে, 
পাছের অক্ষর ছাড়ি দিলে কেহ না যায় কাছে ॥ 

আগের অক্ষর ছাড়ি দিলে সর্ব লোকে খায়, 

মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে রাম গুণাগুণ গায় ॥ বিছানা 



ধাধা ৫১৯ 

(৫) কাননেতে জন্ম তার কর্ণমূলে বাসা, 
হাত, পা কাটিয়া তার করিলাম ছূর্দশা, 
জিহব! কাটিয়া তার করিলাম খান্ খান্, 
তবু তার মুখে ফোটে ভাগবত পুরাণ । -খাগের কলম 

এ ছাডা বয়স্ক পুরুষ অথবা নারীদের ভিতরও অনেক সময় ধাধার প্রশ্ন- 
উত্তর হয়ে থাকে । এক সময় বরযাত্রীদের এই সব উদ্ভট প্রশ্ন কর] হত, বর 

যাত্রীগণও ধাধার জবাব দিয়ে পাণন্ট| প্রশ্ন করত। এ রেওয়াজ পশ্চিমবঙ্গে এবং 

উত্তরবঙ্গে একরকম নেই বললেই চলে বিশেষতঃ কলকাতা শহরেতে] নয়ই 1 

কিন্তু পুর্ববঙ্গের কোনো কোনে। অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে 

কচিৎ এই সব প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়। যায়। এইসব ধার্ধার ভিতর 

কবিত্বশক্তি ছাড়াও বুদ্ধিমন্তারও ধেশ পরিচয় পাওয়া যায় £_ 

(১) সরোবরে যোগাসনে বসে আছেন এক আনন্দময়, 

জীবন শুন্য, সভায় মান্তা, স্বয়ং ব্রহ্ম। তার মাথায় । 

লন্ন্কা এবং কল্কী 
(২) এক সন্ক্যাসীর একশ মাথা 

গলায় তার গঙ্গ। গাথা, 

আসমান তার মাথায় ছাতা! 

মে অতিথি থাকেন কোথা ? -পন্ম এবং সরোবর 

(৩)  ত্রিশলেব মাথায় চন্দ্র তার ভিতর লক্ষ্মী নারায়ন, 

হুতাসন আলিয়া তারে করিছে তাডন, 

হুতাশনের তাডন1 মহিতে না পেরে, 

পতি এসে প্রবেশিল ভাষার উদরে ॥ _চুল্লী এবং হাঁড়ি 

(৪) কোথায় যাচ্ছিস রে খবু খরানী | 

চুপ কর রে ছুল্ ছুলাশী। 
এখুনি গেরস্থরা শুনতে পেলে, 

তোকেও খাবে আমাকেও খাবে ॥ বেগুন ও কৈমাছ 

(৫) চারটা ঘড়া রসে ভরা, 

আ'-ঢাকা আর উপুড করা ॥ গরুর বাট 

(৬) ওরে ও মালীর বেটণ, এ ফুল তুই পেলি কোথা, 

যে গাছে নাই পাতা, সেফুল এনেছি হেথা ॥ -বন মনসার ফুল । 



ঠাব্রেতর কথ। 
ঠারের কথ ধাধারই একটি অংশ বিশেষ, তবে উদ্দেশ্পুর্ণ। অনেক সময় 

এমন অনেক কথা থাকে সর্বসাধারণের সথমুখে তা প্রকাশ করা চলে না- কেবল 

মাত্র একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিই সেই অর্থটি বুঝবে, তখন তারই জন্যে এই রকম 
সাঙ্কেতিক কথা ব্যবহার করা হয়ে থাকে । এর ফলে এক দল লৌকের মাঝে 

মাত্র একটি বা কয়েকটি লোক মাত্র সেই কথাটি বুঝবে খাঁটি অর্থ। অন্ত লোক 

এর মানে করবে অন্ত রূপ, সহজিয়৷ সম্প্রদায়ের উল্টো! বাউলের কথার মতো । 

একেই বলা হয়েছে “ঠারের কথা 1৮ “্ঠার” কথার অর্থ এখানে “সস্কেত”। 

একট। চল্তি প্রবাদ “সেক্রা তার মায়ের কানের সোনাও চুরি করে 
থাকে”_-এ কথার আদত অর্থ হল সেক্রার দোকানে সোনা গেলেই একটু 

না একটু ক্ষয় হবেই । এর উপর যদি একটু বোকা ধরণের লোক তাদের 

খপ্পরে পড়ে তা হলেতো। আর কথাই নেহ। মনে করুন, কলকাতার মতে। 

কোনো ঝড় শহরের কোনে! এক সেক্রার দোকানে হঠাৎ প্রবেশ করল গায়ের 

'একটি সাদাসিধে লোক--হয়ত বা কিছু কিনতেই। নে দোকানে ঢোকা 

মাত্রই দোকানের কোনো এক কর্মচারী কর্মরত অবস্থায়ই বলে উঠল, “কেশব, 
কেশব” । অর্থাৎ কে রে? (এরা কার)? 

বাইরের লোক এ কথ শুনে মনে করল, দোকানদার বুঝি খুবই ভক্কিমান 

লোক। এদ্দিকে দোকানদারও ঠিক এভাবেই উত্তর দেয়, «গোপাল, 

গোপাল” অর্থাৎ “গো-পাল" (গরুর পাল-রবোক1)। কর্মচারী একথা শুনে 

আবার ঠারে প্রশ্ন করে, “হরি, হরি, হরি |” 

দোকানদার উত্তর দেয়, “হর, হর, হর।” 

এর আদদত অর্থ হল সেক্রার কর্মচারী জিজ্ঞেস করছে, “তাহলে একে 

ঠকাতে (হরি_হরণ কর1) পারি কী? 

দোকানদার উত্তর দেয় 'হর, হর, হর, । অর্থাৎ নির্ভয়ে হরণ করে যেতে 
পার। 

একেই বলে 'সেকৃরার ঠার?। দোকানে উপস্থিত অন্ত লোকেরা বা 

আগন্তক মনে করল এরা সবাই বোধ হয় ভগবৎ মহিমাই কীর্তন করে 

চলেছে। 

এই ঝকম “ঠারের কথা আমাদের গার্স্থ্য জীবনেও শোন! যেত এক 
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সময় । কোনো এক শ্বাশুড়ী তার পুত্রবধকে উদ্দেশ করে বলছেন। “বউমা, 

ক্ীর রইল খাবে 1” 
উপস্থিত লোকেরা ভাবল আহা, শ্বাশ্ডড়ীর তার পুত্রবধূ উপর না জানি 

কী টান! কিন্ত আদত অথ হল শাশুডী প্রকারান্তরে তার পুত্রবধূকে সাবধান 

করে দিচ্ছেন,_“যদি খাবে (ক্ষীর ) নত বমের বাড়ি ধাবে।” 

শুধু ছড়া বা কথার মধোই “ঠার জিনিসটা সীমাবদ্ধ নয়। এক সময় 

যখন ভাক বিভাগের এতটা উন্নতি হয়নি, লোক মারফত্ত খবরাখবর আদান 

প্রদান হত তখন অনেক গোপন সংবাদণ্ড এই "ঠারের কথায়'ই লিখিত তত। 

আমর] একখান] পুরোন চিঠির নমুনা তুলে ধরছি, এব মারফত্ই বোঝ যাবে 

বাংলার নিরক্ষর জনসাধারণ কতখানি বুদ্ধিমান ছিলেন! 

চিঠিখানা! লিখেছিল তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ ডাকাত তার কোনো এক 

সহকর্মীর কাছে £_ 

“দুইটি অঙ্গুরী খোয়া গিয়াছে। খুচরা টাকা-কড়ি যে কী পরিমাণ নষ্ট 

হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই । খোদ মহান মাত্র কয়েক গণ্ডা পয়সা 

স্চল করিয়া নূতন বাজারে গিয়াছেন। মাল গন্ত করা হউলেই এখানে 

ফিরিয়া আসিবেন। ইতিমধ্যে যদি পার কয়েকটি টাকা অবশ্যই পাঠাউবা, নতুবা 

সংসার চালান দীয় হইবে। পাওনাদারগণ বড়ই তাগাদা করিতেছে। হয়ত 

শীঘ্রই মাল ক্রোক আনিয়া ফেলিবে, তখন আর মান ইজ্জত বাচান যাইবে না।” 

চিঠিটি হঠাৎ কারও ভাতে পড়লে মনে হবে যেন কোনো ব্যবসায়ীর 

কর্মচারী তাদের অন্যত্র কর্মকেন্দ্রে তাদের গদির সাম্প্রতিক টুরির বিষয় 

জানাইয়] অবিলদ্গে কিছু অর্থ সাহায্য প্রেরণের জন্য অঙ্গরে 4 জানাইতেছে। 

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। এখানে অঙ্গুরী অথে দুইজন বড সাকরো, 

খুচরো টাকণ কড়ি অর্থে সাধারণ অনুচররৃপ্দ। খোদ্র মহাজন অর্থে ভাকাত 

দলপতি, কয়েক গণ্ডা পয়সাকয়েকজন মাত্র সঙ্গী, নৃভন বাজার- নতুন 

কোনো স্থানে ডাকাতি, কয়েকটি টাকা কয়েকজন সঙ্গী । সংসার ডাকাতের 

দল, পাওনাদারগণ- পুলিশ । 

সম্পূর্ণ চিঠিখানার অর্থ হল:£--তাদের দলের ছুজন প্রধান ডাকতি 

লাকরেদ মারা গেছে, সঙ্গের সাধারণ ডাকাত যে কত মার] গেছে তার আর 

লেখাজোখা নেই । ডাকাত সর্দার ভয়ানক বিব্রত হয়ে অন্যত্র ডাকাতি করতে 

রওনা দিয়েছে । কাজ সমীধা হলেই সে ফিরে আসবে । যদি সম্ভব হয 

তবে ষেন কয়েকজন জদরেল ডাকাতকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়, নতুবা 
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খুবই অস্থবিধায় পড়তে হবে। এদিকে পুলিশ পিছু নিয়েছে। হয়ত খুব 

শীঘ্রই এসে পড়বে তাদের গ্রেপ্তার করতে। 

এই ধরনের 'ঠারের কথা” ব৷ ইসাঁরার কথা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও 

প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে আমর] মাত্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রচলিত 'ঠারের কথা 

বা ইসারার কথাই আপনাদের কাছে উপস্থিত করলুম। 

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত। 
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পারশিষ্ট (ক) 
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সলিশিশক্ট কেও 

শ্বাংজাত ভোক-ব্রাছ্য 

বাংলার লোক-সংগীত যেমনি তার প্রাণের ধন, তেমনি এই গান সজীব 
ও রসমণ্ডিত করবার জন্ত যে সব বাজন। বাছ্যির প্রয়োজন সেগুলিও তাদের 
কাছে সমান আদরণীয়। বাংলার লোক-সংগীতের সঙ্গে ভারতের অন্যান্ত 
অঞ্চলের লোক-সংগীতের যেমনি কতকগুলি পার্থক্য রয়েছে, ভেমনি এর 

বাছ্যঘস্ত্রের সঙ্গেও বেশ পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন প্রকারের লোক-সংগ্ীত বিছ্বমান থাকায় অঞ্চল ভেদে যন্ত্রও বিভিন্ন 
প্রকারের সহি হয়েছে । এই সব বাজনা বাছ্ভির কোনোটি শুধু গানের সঙ্গেই 
ব্যবহৃত হয়, কোনোটি বা প্রয়োজন বোধে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাবহৃত 
হয়ে আসছে-সে সব ক্ষেত্রে এই সব বাজনা অপরিহাষ বলেই 

বিবেচিত হয়। এই বাগ্যযন্ত্রগুলি চারভাগে বিভক্ত-_আনদ্ধ, ঘন, শ্ুধির ও তত। 

॥ চাক ॥ (আনদ্ধ) 

ঢাকের প্রচলন বাংলার সবত্র, অধশ্ত বাজনার রীতি অঞ্চল ভেদে একটু 

আধটু এদিক ওদিক তয় বৈকি। এপ মধ্যে পূর্ববঙ্গের ঢাকীরাহই বোধহয় 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে | 

চৈত্র মাসে পুর্ববঙ্গে নীলপুজা ও চডক পর্ব, পশ্চিমবঙ্গে গাজন উৎসব 

কিংবা মালদহের গভ্ভীরা ও জলপাইগুডির গমীরা গান ও অনুষ্ঠানেও ঢাক 

বাজনাই প্রধান বাজনা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে । পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত 
ধর্মঠাকুরের পুজ! ও দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরায়ের পুজাতেও ঢাক বাদ্য প্রচলিত 

আছে। তাছাড়া শক্তিপুজা মাত্রই ঢাকের বাজনা আবশ্তিক, সেই হেতু 

দুর্গাপুজা, কালীপুজা সব পুজাতেই ঢাকের বাজন| অপরিহাধ। 

॥ (োন্ভা ॥ (আনম) 

টাকের পরই ঢোলের স্থান। ঢোলটি গলায় ঝুলিয়ে ছু হাত দিয়ে এক 

যোগেই বাজাতে হয়। সঙ্গে তাল রাখবার জন্য টাকের মতো! এবারও কাসিই 

প্রধান। 

ঢোল বাজায় ঢুলী। মাত্র একটি কাঠি ও হাতের লাহায্যেই মে ঢোলের 

উপর বিচিত্র বোল তুলতে থাকে । 
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শ্রচ্ট জেল্লায় বিহারী ঢোলকের অনুরূপ “ঢোলক” নামক এক প্রকারের 

বাজনা আছে । দেখতে ঢোলের মতো, তবে খুব লম্বা অনেকটা পাশ বালিশের 
মতো দেখতে, দুহাত ছু দিকে দিয়ে বাজাতে হয়। হোলী, ধামাইল গানের 

সঙ্গে এ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । প্রকৃত প্রস্তাবে ঢোল বায যন্ত্রটি বাংলার, 

জিনিষ নয়, কী ভাবে যে বিহারী ঢোলক বাংলার সীমান্তে এসে মিশে গেছে 
সে বিষয়ে অন্তত্র আলোচন। সাপেক্ষ । 

॥ বাসি ॥ (ঘন) ৰ 
কাসি নিজে একা কখনও বাজেনা। ঢাক বা ঢোল বাজনা হলে ৫সইখানেই 
সঙ্গে সঙ্গে কাসিও বাজাতে হবে, তা ন1 হলে অমন ঢাকের বাজনা বা ঢোলের 
কেরামতি সবই বৃথায় যাবে। 

কাসিহল কাসার তৈরী ছোট্ট রেকাবীর আকার। একটি ঈষৎ মোটা 
কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়। 

॥ কাসব্র ॥ (ঘন) 
আকারে এটি কামির চাইতে সাধারণতঃ দ্বিগুণতো| বটেই, কোনো! কোনো 

ক্ষেত্রে তার চাইতেও বড় হয়ে থাকে । ত। ছাড়! এটি হবে পিতলের 

তৈরী । বাজাতে হয় একট মোটা লাঠি বা কাঠখণ্ড দিয়ে, ব্যবহার করেন 

গৃহস্থ্বেরা বা পুজা মন্দিরের সেবাইতেরা | কিন্তু কাসি কেবলমাত্র বাগ্ভকারগণই 

বাবহার করে থাকে, তা ছাড়। বাজনার ধ্বনিও সম্পূর্ণভাবে পথক। 

॥ ঘপ্টী। ॥ (ধন ) 

ঘন্টা কখনও কোনো সংগীতের সঙ্গে বাজে না, কিন্তু পুজার, একান্ত 

প্রয়োজনীয় বাজনা । পিতলের তৈরী এই ঘণ্টা। এরই বৃহদাকারগুলিই 
টানান থাকে মন্দিরের দরজায় দরজায় । 

॥ শঙ্খ ॥ (শুধির) 

শঙ্ঘধ্বনি অতি পবিত্র ধ্নি। এর বোধহয় একটা সম্মোহনী শক্তিও 

আছে, তবে কোনো লোক-সংগীতের সঙ্গে একে ব্যবহার কর] হয় ন]। শুধুমাত্র 

পুজে। পার্বনেই এবং মঙ্গলিক ক্রিয়া কার্ধেই এর আবির্ভাব । 

॥ সালাহ ॥ (শুধির) 
লোক-বাছের ভিতর লানাই অত্যন্ত ন্ত্রন্ত। বিবাহাদি ব্যাপার সানাইয়ের 
আবির্ভীব অনেকটা যেন অত্যাবশ্তকীয়। পুর্ববঙ্গে বিয়ের আগের দিন 

$ 



বাংলার লোক-বাছ্য ৫২৯ 

মেয়েদের জল ভরতে যাওয়ার সময়, বিবাহ বাসরে কিংবা বরকনে বিদায় 

নেবার সময় সানাইয়ের বাজন]1 অতি স্থমিষ্ট স্থরে বাজতে থাকে । শুধু মাঙ্গলিক 

অনুষ্ঠানেই নয়, দুর্গাপূজার নহবহখানায়, বিকল্পে নাটমন্দিরে সানাই আর 

এরই সঙ্গে আগমনীর ঢাকের আওয়াজ মিশ্রিত হয়ে হুষ্টি করে এক স্থরের 

মায়াজাল। এই জন্য পূর্ববঙ্গে “সানদার” নামে একটি সম্প্রদ্ায়ই আছে, 

তাদের কাজই হল বিবাহাদি পাল-পাবৰণে সানাই বাজানে।। 

এই সানাইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য বাছ্যযন্ত্র কাড়া ও নাকাড়া 

অথব। ঢোল এবং কাসির প্রয়োজন হয়। 

॥ বাঁশী ॥ (শুধির) 

লোক-সংগীতের অন্ততম প্রধান বাগ্যযন্ত্র হল এই বাশী। এই বাশী হল 

বাশের তৈরী ; এর ভিভর ছু রকমের বাশীর সাধারণতঃ সন্ধান পাওয়। যায়, 

(১) মোহন বাশী, (২) আড় বাশী। লোক-সংগীতে বাশীর কদর বড় বেশী 

রকমের । 

॥দো-তত্রা ॥ (তত) 

লৌকিক বাগ্যযন্ত্রের ভিতর দো-তরাব আধিপত্য বোধ হয় সব. চাইতে 

বেশী। খুব কম লোক-সংগীতই আছে যার সঙ্গে দো-তাগার (দো-তরা) ব্যবহার 

চলে না। এক কথায় উত্তরবঙ্গের প্রায় সব গানই ( গম্ভীর] বাদে ) দো-তরার 

সঙ্গে গীত হয়ে থাকে । দৌ-তরা অবশ্ পুর্ববঙ্গেও বহুল প্রচলিত । তবে 

উত্তরবঙ্গের দো-তরার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের দৌ-তরার গঠনগত পার্থক্য যেমশি 

রয়েছে তেমনি রয়েছে বাদন পদ্ধতিরও | 

॥ একতাত্। ॥ (তত) 

একতারায় মাত্র একটি তার। এর তৈরীর প্রধান উপকরণ হল একটি 

শুকনো লাউয়ের খোলা, তার দুপাশে থাকে বাশের ধরনী। এই একতারার 

মাথার সঙ্গে আর লাউয়ের বসের ( খোলা ) মাঝখানটায় সংযোগ হয় তার 

দিয়ে । বাউল হাতে তারের আংটি পরে সেই বাশের একটিধরনী ধরে আঙ্গুলের 

আংটি ( সেতারের মেজরাপের মতো) দিয়ে ঘা মারে আর তারে ফুটে উঠে 

স্থরের লহরী। বাউল, বৈরাগী, বৈষবদের গানের প্রধান সম্বলই এই একতারা | 

এর সঙ্গে সহযোগিতা। করে থগ্রনী । 

৩৪ 



৫৩০ বাংলার পল্লী গীতি 

॥ আনন্দ লহুত্রী বা খসক ॥ (তত) 

একট। বড় কৌটার মতে কাঠের খোলসের ছু মুখই খোলা । এক দ্রিকটার 
চামড়ার ছাউনীর ভিতর দিকে বেরিয়ে গেছে একটি তার, তারের প্রাস্তভাগ 

রয়েছে অপর একটি ছোট কৌটার মত বা বলের মতো কা্ঠ গোলকের সঙ্গে । 
একটি ক্ষুত্্র কাষ্ঠথণ্ড দিয়ে এ তারের উপর ঘা মেরে স্বর তুলতে হয়। বাউল 
* বৈরাগী সম্প্রদায়ই এগুলি বাবহার করে থাকে । 

॥ সাত্রিন্দা ॥ (তত) | 

দেখতে অনেকটা বেহালার মতো! । স্থর যেমনি তীক্ষ তেমনি মিষ্টি। সারি, 
জারি প্রভৃতি গানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাজনা । বাজাতে হয় ছড় দিয়ে । 
উদ্দাসী বা বৈষ্ণব বাউলদের দলেও এগুলি প্রচুর পরিমাণে বাবহৃত হয়ে 
আসছে । 

॥ শ্রীখোল বা মৃদঙ্গ ॥ (আন) | 
সাধক ব1 বৈষ্বের সংগীতের প্রধানতম যন্ত্রই হল শ্রীখোল বা মুদর্দ। হাত 

ছুই পরিমাণের দৈর্ঘ্যের একটি মাটির খোলস, ছু মুখ ঢাকা থাকে চামড়ায়। 

গলায় ঝুলিয়ে দুই হাত দিয়েই বাজাতে হয়। এর ছু ভাগের বাজনা ছু 

রকমের । কীর্তন গান শ্খোল বা মুদঙ্গ ছাড়া হবারই উপায় নেই। আর এর 

সঙ্গে সহযোগিতা করবার মতো! যন্্ব একমাত্র রসমন্দির! বা জুডি। দেবমন্দিরে 

এর স্থান বড়ই উচ্চে, বিশেষত বৈষুবের আখডার তে কথাই নেই। 

॥ মর্তিত্র] ॥ (আনদ্ধ) 

বৈরাগী ও বৈষ্ণবর্দের ভিতর মঞ্জিরা নামে এক প্রকারের বাছ্য যন্ত্রের দেখা 

পাওয়া যায় । দেখতে একটা বাটির মতো, কাঠের তৈরী, চামড়ার ছণউনী 

দেয়া । উদাসী বা! বৈরাগীর] এই মঞ্জির৷ বাজিয়ে গান গেয়ে থাকে। 

॥ অন্দিব। বা জুড়ি ॥ (ঘন) 
মন্দিরাকে কেউ কেউ বলেন রসমন্দিরা, চলতি কথায় বলে জুড়ি। ছোট 

বাটির মতো কাসার তৈরী এই ছোট যন্ত্রটি কিন্ত লোক-সংগীতের বহু শাখায়ই 

প্রয়োজনীয় । 

॥ ক্ত্রতালা ॥ (খন) 

করতাল হল পিতলের তৈরী । নাম বীর্তনের সঙ্গেই এর ব্যবহার লক্ষ্য 

করা যায়। 



বাংলার লোক-বাছ্য 

॥ খর্তীনী ॥ (ঘন) 

খঞ্জনী বৈরাগী ও বৈষ্বীদের গানের সঙ্গে একান্ত প্রয়োজনীয় । কোনে 
যন্ত ছাড়াই শুধু খঞ্জনী বাজিয়েই বৈরাগী ও বৈষ্ণবীরা গান গাইতে পারে । 
“ক্ষেপী” সন্প্রদায়েয় মধ্যে এই খঞ্নী আর একতারাই হল প্রধান বাজন।1। 

॥ হুক্তুত্ত ॥ (ঘন) 

ঘু্গুর হল ছোট পিতলের কতকগুলি ফাপা গুলি, তার ভিতর পাথর কুচি 
ভি থাকে । নাচের সময় সেগুলি মালার আকারে গেঁথে পায়ে পরে নাচতে 

ও গাইতে হয়ঃ এক কথায় খুঙ্গুর বিহনে নাচ একেবারেই অচল। এরই 
ভিন্ন রূপ হল নুপুর । 

৫৩১ 

॥ ডরগ়াগি ॥ (আনদ্ধ) 

ডুগ্ড়ুগি অনেকটা বায়ার মতো], তবে আকারে ছোট আর এগুলি 

সাধারণত: তৈরী হয় তামার বা দত্পার পাতে, সানাইয়ের সঙ্গে কিংবা 

বাউলের একতারার সঙ্গে এর ব্যবহার দেখা যায়। বাম হস্তে বাদ্দিত হয়ে 

থাকে । 

॥ নিঙ্গা। ॥ (শুধির ) 

সাধারণতঃ মহিষের সিং দিয়ে তৈরী হয় এই লিঙ্গা বা রামসিঙ্গা। এর 

আওয়াজ অনেকটা শঙ্খের মতো, তবে অতটা মিষ্টি নয় । কিছুটা চভা ধরণের । 

লিঙ্গ বা রামসিঙ্গা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় নগর কীতন বা সংকীতনের সঙ্গে | 

সাধু সন্গ্যাসীরা অনেক সময় এই সিঙ্দ। বাজান বটে, ভবে তা ধতব্যের 

মধ্যে নয়। 

| মুখার্বাশী || (শুধির) 
উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ব্ষহরি গাল! গানের সঙ্গে এই মুখা 

বামী ব্যবহৃত হয়ে থাকে । জলপাহগুলি ছাড়া আর কোথাও এ বাশীর নাম 

ব। প্রচলন নেই । 

॥ টিকার্র। ॥ (আনদ্ধ ) 

এক সময় বড় বড় ডাকাত দলে এই বাছ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হত। দেখতে 

একটা বিশালাকায় হাঁড়ির মতে] | ফাক] জায়গাটায় চামড়ার ছাউনী দেওয়]। 

দুটি মোটা কাঠি দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই বাজাতে হয়। অনেক দূর 



৫৩২ ংলার পল্লীগীতি 

থেকেই এর বাঁজন1 শোনা যাঁয়। কোনে! কোনো জায়গায় কালীমন্দিরে 

আরতির সময় এগুলি বাজান হয়। পুর্ববঙ্গে গয়নার নৌকার সঙ্গে এই 
টিকার। ব্যবহ্ৃত হতে দেখা] যায় । কোথাও কোথাও একে বলে “নাগের11% 

মানভূমের ছোৌনাচ, ঢালী নাচ প্রভৃতির সঙ্গে টিকার] বাজনার প্রচলন 
বিশেষ লক্ষ্যণীয় । 

॥ তবড়ী বাঁশী ॥ (শুধির) ৰ 

তুবড়ী বাঁশী সম্পূর্ণভাবেই আদিবাসী সমাজের বাজন'। পশ্চিমবঙ্গের 

সাপুড়িয়ারা এ বাশীর সাহায্যে সাপ খেলা দ্রেখায়। 

॥ বিষম ঢাকী ॥ (আনদ্ধ) 

পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনে। অঞ্চলে বেদে-বেদেনীরা চাকার মতো! একটি 

বাছ্যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে । এ চাকাটি হল চামড়! দ্রিয়ে ছাওয়া। 

বেদেনীর] হাতের চেটে দ্রিয়ে এ চামড়ার উপর ঘ1 মারে আর এরই স্থুরে 

স্বর মিলিয়ে গানও গাম । কখনও এর স্থরের সাথে তাল রেখে সাপ 

খেল। দেখায় । 

॥ চালা ॥ (আনদ্ধ) 

মেদিনীপুরে লোধা নামে একটি উপজাতির বাস আছে। তাদের 

ভিতর যে সব লোক-সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে এদের 

বন্দনাগীতিই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তারাও অনেকটা পুবোক্ত বিষম ঢাকীর 

মতোই দেখতে চাঙল নামক একগ্রকারের যন্ত্রের সাহাযো গান গায়। 

চাঙলের সঙ্গে সহযোগিত! করবার মতো যন্ত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই। 

তবে কোনে! কোনো দলে তার! চাঙলের সাথে লোহার শিক দিয়ে গঠিত 

“ত্রিফলা” ব1 “ত্রিকাঠি” বাজিয়ে থাকে | 
এই লোধা জাতির মধ্যে চাঙলই হল উল্লেখযোগ্য বাছ্যযন্ত্। 

॥ সাদা ॥ (আনন) 

মাদল হল আদিবাসী সমাজের শ্রেষ্ঠতম বাজন]। মেদিনীপুরের 

সাঁওতাল, মানভূমের ঘেড়িয়া, মাঝি, মাহাতো প্রভৃতি আদ্দিবাসী সমাজের 



বাংলার লোকনৃত্য ৫৩৩ 

ভিতরই এর বহুল প্রচলন। এই মাদলের সাথে চলে আড়বাশী আর ঘুর । 
সীওতাল নরনারী তাদের উৎসবের দিনে পায়ে ঘুঙ্গুর পরে গলায় মাদল 
ঝুলিয়ে নাচতে থাকে ভাবে বিভোর হয়ে । এর সঙ্গে বেজে উঠে বাশীর স্থুর, 
আর গান গায় সাঁওতাল যুবক যুবতী, কখনও বা শিকারের গান কখনও বা 
প্রেম ভালবাসার গান। 

সলিম্পিষ্ক ৫খ ১ 

বাংলার লোকনৃত্য 

বাঙালীর জীবনের সাথে সংগীত যেমনি অঙ্গার্জি ভাবে মিশে রয়েছে তেমনি 
নৃত্যও। এর ভিতর কতকগুলি হল মেয়েলী আর ততকগুলি পুকুষালী। 

গভীরা, গাজন, নীল, রায় বেশে, ঢালী নাচ, কালী কাচ, গমীরা, মুখোস নৃত্য, 

ছে) নৃত্য, বাউল, জারি, সারি প্রভৃতি হল পুরুষালী, আর ভাদু, ভেদেই খেলী 
বা মেছেনীর গান, টুম্থ, হুছুমী, নৈলা ব মেঘারাণীর গান, বৌ-নাচ প্রভৃতি 

হল মেয়েলী নাচ। এ ছাডা কতকগুলি নাচ আছে যেগুলিতে মেয়ে ও 

পুরুষ একত্রেই নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। এর ভিতর আদিবাসীদের সীওতালী 

নাচ ও ঝুমুর নাচই প্রাধান্য লাভ করেছে। 

মেয়েলী এবং পুরুষালী নাচের ভিতর কতকগুলি হল একক নৃত্য। 

কতকগুলি দ্বৈত। বাদবাকী সবই সমবেত নৃত্য। উদাহরণ ্বরূপ, 

পুরুষালী নাচের ভিতর কালী কাচ, মুখোস নৃত্য, বাউল প্রভৃতি এককনৃত্য, 

বাদবাকী সবই “দ্বত অথবা সমবেত নৃতা | মেয়েলী নাচের ভিভর বৌ-নাচ 

একক নৃত্য। বাদবাকী সবই সমবেত নৃত্য । ধরতে গেলে লোকহুত্যের 

প্রায় সবই সমবেত নৃত্য | 

পুরুষালী নাচ 

পুরুষালী নাচের ভিতর প্রথমেই উল্লেখ কর চলে মালদহের গম্ভীরা আর 

পশ্চিম বঙ্জের গাজনের নাচের কথা। গক্ভীরা এবং গাজন উভয়ই 

শৈবাহুষ্ঠান। শিব হলেন রুত্র বা প্রলয়ের দেবতা । কাজেই তার নৃত্য যে 
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তাণ্ডব হবে এ আর বেশী কথা কী? মাথায় বেধে গৈরিক পাগড়ী, গলায় 

ঝুলিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে নিয়ে ভ্রিশূল, গাঁজন সন্গ্যাসীরা নেচে বেড়াত 

গাজনতলায়। গল্ভীর! নাচ অবশ্য একটু অন্য ধরণের । এখানে একজন 

সেজে আসে শিব হয়ে, আর একজন আসে ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরে পাগল 

সাজে । পাগলবেশী মানুষটি হল জনগণের প্রতিনিধি । গানের সঙ্গে সঙ্গে সে 

মহাদেবের কাছে বর্ণনা করে চলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশ।, প্রতিকার চায় দেশ 

জোড়া অভাব অভিযোগ ও অনাচারের। পায়ে ঘুঙ্গুর তো৷ আছেই । ঢাকের 
এ কড়া বাজনার তালে তালে নেচে চলে মহাদেব এবং পাগলবেশী কষ্ধাণ । 

এই গভীরা নাচের অন্যতম শ্রেষ্ট অংশ হল মুখোস নৃত্য । এর ভিতর 
নরসিংহ, পৈরী, চামুগ্ডা প্রভৃতি নাচগুলিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সবগুলিতেই 

পুরুষেরা মুখে মুখোস পরে ঢাকের বাজনার তালে তালে নেচে চলে । এ-নাচে 

ুকষুমুদ্রীর খুবই অভাব লক্ষ্য করা যায়। লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্ই এই । 
এখানে নাচ হল গানের জীবস্ত রূপ মাত্র । গীত ছাডা নাচের বড়ই অভাব। 

অবশ্ঠ পূর্ববণিত মুখোস নৃত্যগুলি বা ঢাকার কালীকাচের কথা স্বতন্ত্। 

এ-নাচগুলি প্রায়ই এত উগ্র ঘে শিল্পীরা অনেক সময় উন্মত্ত হয়ে উঠে, তখন 

তাদের থামাতে বেশ কষ্ট পেতে হয়। 

পুরুষালী নাচের ভিতর “বাউলনৃত্য* একক নৃত্য । দীর্ঘ আলখাল্লা পরে 

হাতে নিয়ে একতারা” পায়ে দিয়ে ঘুঙুর, নৃত্যের তালে তাঁলে পরমাত্বার 

প্রতি নিবেদন করে সাধক তার মনের কথা। বাউলের উদাত্ত সংগীত- 

লহরীর সাথে তার নাচের সামগ্তম্যও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় 

রায়বেশে ও ঢালীনাচ মুখ্যতঃ যুদ্ধের নাচ । কাজেই এর ভিতর উগ্রতা 

প্রধান। বাংল দেশ যখন স্বাধীন ছিল তখন যুদ্ধ যাত্রার কালে বাঙালী 
সৈন্যের] যে ভাবে যুদ্ধ প্রস্ততি পর্ব সমাধা করত এ নাচে যেন তারই 

ছায়া পড়ে। এক হাতে ঢাল, অপর হাতে অসি নিয়ে এর! পরস্পরের প্রতি 

আক্রমণ চালায় । নৃত্যের ছন্দের সাথে সাথে চলে তাদের অভিনয় কৌশল । 

রায়বেশেও ঠিক একই রকমের । তফাৎ ঢাল এবং অসির পরিবর্তে সেখানে 

দেখা দেয় লাঠি। 
জারি এবং সারি উভয়েই সমবেত নৃত্য। জারি হল ক্রন্দন কর! । 

পূর্ববঙ্গে মহরম পর্ব উপলক্ষ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাচের খুবই 
প্রচলন দেখা যায়। জারি নাচের সময় সাধারণতঃ কয়েকজন পুরুষ লুঙ্গি পরে 
মাথায় দিয়ে কাপড়ের টুপি অথব। রুমাল, হাতে রুমাল বা গামছা। সারিবছ- 
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ভাবে মূল গায়েনের ব। বয়াতীর গানের ছন্দের সাথে সাথে ঘুঙর পায়ে 
নাচতে নাচতে একবার এগুতে থাকে আর একবার পেছুতে থাকে । গানের 
হুর ভ্রন্দনের স্থর। কাজেই তাদের নাচের ভিতর কোথাও উগ্রতা নেই, 
উপরস্ত এই নাচে একট] বিষাদ্রময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। 

সারিও সমবেত কণ্ঠের নৃত্য-গীত। নৌকার মাঝির নৌকায় বাইচ দেয়। 
গায়ক দল গান গেয়ে তাদের উত্সাহ দ্রেয়। বাইছার1 (যারা নৌকায় বাইচ 
দেয় ) গানের ছন্দের সাথে সাথে একযোগে বৈঠা ঠায় ও নামায়, নৌকাও 
পবন গতিতে চলতে থাকে । অনেক সময় পাশাপাশি নৌকার সঙ্গে আগে 
যাবার পাল্লা শুরু হয়ে যায়, তখন এগুলি আরও দ্রুত তালে চলতে থাকে, 

গান আরও জলদ তালে গাওয়া হয়। 

পুরুষালী নাচের ভিতর মানভূমেব ছৌ-নাচ অন্ততম | ছৌ-নাচও মুখোস 
নৃত্য ছাডা আর কিছু নয়। তবে এই মুখোসগুলির গঠন নৈপুণ্যে বৈশিষ্ট্য 

অর্জন করেছে । এই মুখোসগুলির মধো ছুগী, শিব, গনেশ, কালী, রাবণ 

প্রভৃতি প্রধান। শিল্পীরা মুখোস মুখে দিয়ে প্রয্জোজনীয় অঙ্গঙ্জ। করে 

বাজনার তালে তালে নাচ দেখিয়ে বেডায়। তবে এর অধিকাংশই যুদ্ধ নৃত্য, 

তাই এর সঙ্গে ব্যবহৃত বাছ্যযন্ত্রগুলিও একটু স্বতন্ত্র। টিকারা, ঢোল, সানাই, 
সিঙ্গা, মদন ভেরী, মন্দিরা, মুদর্গ ও করভালই প্রধান। এর নঙ্গে দক্ষিণ 

ভারতের কথাকলি ও দাজিলিং এর প্রেত-নৃত্যের তুলনা কর। চলে । 

(ময়ুলী নাচ 

মেয়েলী নাচের ভিতর জলপাইগুডি অঞ্চলে প্রচলিত মেছেশীর গান ও নাচ 

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । চচত্রবৈশাখ মাসে এ অঞ্চলের মেয়ের 

তিস্তাবুড়ি ও লক্ষ্মীর পুজা করে থাকে । তারা দল বেঁধে এই মৃতি শিয়ে 

বাড়ি বাড়ি খুরে নাচ গান করে। যে বাডিতে তিস্তাবুডির দল যায় সে বাড়ির 

বধূরা মহাভক্কি-সহকারে উঠানের মাঝে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে বসাবার আসন 

পি'ড়ি পেতে দেয়। তারপর একটি ছাত। খুলে ধরে মৃতিটির উপর, আর 

ছু ঘটি জল ঢেলে দেওয়! হয় ছাতার উপর। এহ বার এই দলের মেয়েদের 

নাচ দেখাবার পাল1। অতি অপুর্ব এইসব নাচিয়ে মেয়েদের পায়ের তাল। 

উঠানটি জলে ভেঙ্গা। কাদা থক থক করছে, আর মেয়েরা সেই ভিজে 

মাটির উপর থেকে গা না তুলেই বরফের উপর “স্কেটিং করার মতো একতালে 

ছুটি পা! ধাকা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই নাচে সাওতালী, বিশেষ 
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করে তিব্বতের অধিবাসীদের নাচের কিছুটা ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মেয়েরা. 
কাপড়ের কৌচাটা (শাড়ীর এক অংশ) ধরে কুলোয় ধান ঝাড়ার ভঙ্গীতে 
নাচতে নাচতে ঘুরতে থাকে । প্রায় পনের কুড়িজন মেয়ে এ-নাচে অংশ গ্রহণ 

করে থাকে অথচ মকলের পায়ের ছন্দ যেন এক স্থতোয় বাধা। 

এই প্রসঙ্গে পুর্ববঙ্ের মেয়েদের মেঘারাণীর ব্রত ও নৈল] গানের ও নাচের 

উল্লেখ করা চলে। অনাবুষ্টির সময় জলপাইগুডির পলী-অঞ্চলে মেয়েদের 

গভীর নিশিথে এলোচুলে হুদুম৷ বা বরুণ দেবের উদ্দেশ্যেও নৃত্য পর্ন করতে 

দেখা যায়। |] 
টুঙ্থ এবং ভাছু মূলতঃ মেয়েদের ব্রত। মেয়ের টুম্থ কিংবা ভাছু 

ঠাকুরাণী (পুতুল ) কে কোলে নিয়ে তার স্থমুখে নাচ দেখায় ও গান গায়। 

পশ্চিমবজ্ের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কোনে! কোনো জায়গায় অবশ্য পুরুষেও মেয়ে 
সেজে নাচ দেখিয়ে বেডায়। 

সম্মিলিত নৃত্য 

আদিবাসী সমাজে প্রচলিত সব নাচই মেয়ে পুরুষ একজে করে থাকে । 

এই প্রসঙ্গে সাওতালদের শিকার নৃত্য, আদিবাসীদের করম নৃত্যের কথা 

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

সাধারণতঃ পুরুষের দল মাদল বাজায়, আর বাজনার তালে তালে 

গান গায়। আর এদিকে মেয়েরা সব হাত ধরাধরি করে গায়ে গায়ে ঘিশে 

মআাদলের তালে তালে একযোগে নাচতে নাচতে একবার এগিয়ে যায় আর 

একবার পিছিয়ে আসে । কখনও বা মাঝখানে বসে বীশী বাজায় কিংবা 

মাদল বাজায় কোনো রসিক” আর সাওতাল কুমারীরা তাকে ঘিরে 

নাচতে থাকে । 

মেয়ে পুরুষ উভয়েই একত্র নুত্যের অন্ঠতম উদ্দাহরণ হল ঝুমুর” নৃত্য। 

রাধাকৃষ্জের প্রেম বিরহই হল বাংল! ঝুমুরের মূল কথা। কোনো কোনে। 

পণ্ডিতব্যক্তির মতে সীওতালী ঝুমুর গান ও নাচই বাংলা ঝুমুর গান ও নাচের 

মূল উৎস | বাংলা ঝুমুর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হলেও সাওতালী ঝুমুর গান ও নাচ 

কিন্ত প্রেম-ভালবাসার গান বলেই পরিচিত । এ ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে 

সাওতালি ঝুমুরের প্রেমিক-প্রেমিকাই বাংলার ভক্তিবাদের প্রলেপে রাধারুে 

রূপান্তরিত হয়েছে । এর সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের 'রাসলীলার+ খুবই সাদৃ্ঠ 
লক্ষ্য করা যায়। 



ভ্যাকম্--সঙ. 

যূলুকানানে-_পুথিবীশ্বর 

কপনি-_কোৌপিন 
কুচনি পাঁড়ীয়--কোচ পাড়ায় 

জুজা--পায়ের উপরিভাগ, পাছা 

চটানে-_খালি মাটিতে 

আলাদ, গহমা, ভ্যাপট!--মালদহ অঞ্চলের বিভিন্ন 

প্রকারের সাপের নাম। 

গণশার বাপটা--মহাদেব 

ফষ্টি-ঠাট্টা, বিদ্রুপ, তাচ্ছিল্য 

হাল] কান--পীর্ 

পুয়াল-_খড় 

বাজী--বাবাজী (পিতা) 

ডাণ্টা- ডাটা, শাখা গ্রশাখা 

থাড়-_শুক্ন! 

গলু-পুশা--ধানের পোক। 

পরদ|-_মান সম্ভ্রম 

ঠাটকুহারা--উলঙগ 

হাংটা-_উলঙ্গ 

গ্যাংটো-_-শুক্ন! 

নললা--পরামর্শ 

কাকই--চিরুণী 

আলম্যালামের- এলুমিনিয়ামের 

মাকই--সুট্া 

| ক্ষিরা--এক জাতীয় শশা, ফল 

| লাকড়ি--ভ্বালানী কাঠ 
বগা--কলার পাতা 

ঠঁটের কথা--রসেয় কথ। 

ললিশ্পিষ্ু গে) 

॥ পরিভাষা ॥ 

প্রথম খণ্ড 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

গোলাপী তৈল-_ গন্ধ তেল 

সাহান-_সাঁবান 

গড়তে_ পরিধান করিতে 

ধোঁকরা-_বক্ষ-বন্ধনী 

মেখলী-_ঘাথবা 

অং বি অংয়ের-রংবেরংএর 

গরমুনা--পরিধান করবনা 

হাউসের-__ আহ্লাদের 

দহি চুড়া--দে চিডে 

চেংগেরা--অবিবাহিত যুবক 

যেলায়--যথনই 

কুনদিন__কোনে দিন 

মোক--আমাকে 

বাধিনি- মারি 

ডাংগাও--ঝাটা 

বেসালেন-_খাঁরাপ (বুড়ো) 

জায়োই-_জামাই 

আই--ম! 

মূলকত- স্থানে 

সেগে-বলে 

কছে-_কহিতেছে 

বুড়ি আই-_বুড়ো মা 
নদরারী--নববধূ, নতুন বৌ 

গুয়া-_নুপাঁরী 

ডুমাইতে__কাঁটিতে 

পাথারে--বনে, দুখে 

ভদি- বৌদিদি 
খট্।খাট, মিংহাসন 



৫৩৮ বাংলার পল্লীগীতি 

পেইকি-_ ব্রাউজ 

ৰোগে-_-বৌকে 

নানা- পূব পুরুষ (ঠাকুরদা) 

আবোগে-_দিদিম। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ৰকরল।-_উ 

গাড়িন্ু- রোপন করলাম 

সারিগে সারি-_-পরপর, এক পংক্তিতে 

ছেকে পানি--জল সিঞ্চন করল 

ঝিকোর ঝাটালি_ বেড়! বেধে দিলেন 

ঝাংগতে-_মাচায় 

ঢাকিরে- ধামা 

শিরের--মাথার, প্রাণের 

পাইলা- হাড়ি 

মরুচের--মরিচ, লঙ্কার 

থাঁগড়া থুগডী--ঝাপলা, ঠাসা । 

পুরস্তির পাত--কলার পাত বা ভূর্জপন্্ 

সগার--মনকলের 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

হিল হিলাছে--কটুকট্ করছে 

কোঠে__কোথায় 

পাটানি-_পরিধেয় বস্্রখানি 

ডিংসালি ডিংসালি_-কট.কট করছে 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

তডপে--ছট ফট. করছে 

কুকড়ী-মোরগ 

বাটে-আন্তান। 

টিয়া _পাতার তৈরী বিড়ি 

ফু'কিয়া- টানিয়া 

কটা-_“কোটী”, বরাদ্দ 

ভথখে-ক্ষুধায় 

সাগসিঝা-শাকপাত। 

মণ ক্ষুদ সিদ্ধ 

দহের-- জলের 

ডাঙ্গালে-_মাটিতে 

ঘুন-জালে-_ঘুর্িজলে 
হাফিং_-আফিং 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

বাগা--উচ্ছ। | 

খঞ্জর'__বাছ্যযন্ত্র বিশেষ 

দশ্তি_ বন্ধুত্ব 

আকিঞ্চন--উচ্ছাঁ, বালনা 

বিষের চিত-_বিষ মাখান তীর 

ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

নোহার--লোহ। 

দাপট-- প্রতাপ, বড়াই 

পাঁচীর--প্রাচীর 

আচীর-_ আস্তরণ 

চিক্রাইয়1-_ভয়ে চিৎকার কর! 

অগুম পরিচ্ছেদ 

কথাকে--কোথায় 

ইন্দর লৌকের- ইন্দ্রলোক, হর্স 

ধন্দ_--সন্দেহ, বিল্য় 

ফি-সন-_প্রাতিবছর 

তড়াক-_তাড়াতাড়ি 

টেচ'--চিৎকার 

কন্ডোলেতে-কণ্টোল 

অষ্টুম পরিচ্ছেদ 
বাক পরা মল পর! 

ডেগিননা- নাচানাচি করিস না 

ঠহর ঠিকানা_রকম সকম 

আড়-বাজু--উপর হাতের অলঙ্কার 

গাঙ্গুনা-- গেলন। 

1 



নবম পরিচ্ছেদ 

রাঙ্গিগাই--লাল রংএর গরু 

পাতোলে--পাতাল 

কাড়া--খাড়। 

দাম পরিচ্ছেদ 

রাকারব না_-কথা বলব না 

সরপে সরপে-দ্রত গতিতে 

নয়ে নয়ে”-নুয়ে পড়ে 

পিরথিম--পৃথিবী 

দিগার গারদ-_জেল 

এডেং ব্যাড়ে- আজে বাজে 

ডাঁউ--ডাগ লোঠি ) 

পা্টা__দলিল 

সাঙপাঙ-_পাঙ্গোপাঙ্গ, লোক-লক্কর 

একাদশ পরিচ্ছেদ 

ছাটা--ছটা 

উপার-_রূপার 

মাইট।--মেয়ে বা কনেটি 

আগ--রাগ 

উঞ্চেছে- হচ্ছে 

মুঠ! খান-_মুখ খানা 

ভোটরা-_-গোল 

চোঁখাটাক-_চক্ষুটাকে 

পিঠিখান--পিঠখানা 

ছ্যাকা_-কাপড়ে আছাড় দেওয়া 

মনাছে-_মনে হচ্ছে 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 

ফাটক-_র্থাটি 

হাবড়--জগ্রাল 

খোড়া--অল্প 

রাড়--বিধধা 

পরিভাষ। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

কেউটে-_কে বটে 

বহু--বউ 

লহ্-রক্ত 

নাক-গাশা--নাকের গহন! 

চতু্র্শ পরিচ্ছেদ 
বাজু--উপর হাতের গহনা (আমলেট) 

নলোক-_নাকের গহনা 

ফোট-_-ফৌোড়া 

দ্বিতীয্ব খণ্ড 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

ধলা] ধলা, সাদ] 

গাবুর পুকষ-_ জোয়ান পুরুষ 

মোক আমাকে 

অনমিক-_-রনিক 

ধমডারি- দীড়িপাল্লা 

ঘোপা--নদী পাঁড়ের ঘব 

কোছার কড়ি__মূলধন 

সাধু নওদাগর 

নিষত--নিষেধ 

গোনা- রাগ 

চাংডা- যুবক 

হাউসের সাধের 

অংপুরের--রংপুরের 

আউলাইল--উত্তলা করিল 

ঝাঁমালে-_রোক্ে 

বিনাথ--অভাগ। 

সামলাই-__নীল রংএর হন্দর 

হিদ্দের--হাদয়ের 

নোটা--ঘটি 

থই সাপ-__কেউটে সাপ 
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ভারী-যে সব লোক একন্বান হইতে অন্য  লাইওর--নাইওর, বিবাহ বা কোনে অনুষ্ঠান 

স্বানে খবর] খবর আনা নেওয়৷ করে। 

সারি সারি--পর পর 

কোনঠে-_ কোথায় 

ছুরাচার-_দুবৃত্ত 

দুরস্তর-_দুরদেশে 

রুন্্রমালা-_-রুস্ত্রাক্ষের মালা 

কুড়ার হুতা-_-শনের সতা 

গুণা- লোহার খুব সরু তার 

আন্ধিবার--রাম্না করবার 

বিটি--মেয়ে 

ডিবো ডিবো-আরক্তিম 

সতের-_শীধার 

কুরুয়া--পন্ষী বিশেষ 

মিছাঁয় ছাচায়-_মিথ্ে কথায় 

গালাৎ__-কণ্ঠে 

কণি-_গলার হার দেখ! দিবে 

ওসন--ডিমে তা" দেওয়া 

পাট! বাড়ি--পাটক্ষেত 

কৈতর- পায়রা 

ঠারে__ইসারায় 

মোথাত-_ঝেপ 

ভাটা-_নষ্ট 

আগুম নিগুমটা-_-অগ্রপশ্চাত 

তাতের উতালটা-_ভাতের ফ্যান 

কুটি-_বর্ণ আরও উজ্বল 

'ফোলা--ফোক্ষা 

ভুকাও--কুধা তৃষা 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বাউরী বাতাস--ঝোড়ে। হাওয়া 

'নেখিয়া নিরীক্ষণ করে 

চক্মকিবার--ঝকবক্ করবার 

বাগ- গন্ধ 

উপলক্ষ্যে মেয়েদের কোনে আত্মীয়ের বাড়ি 

বেড়াতে যাবার নাম। 

আনতে-_রান্ন! করতে 

আলগ। মানুব--অচেন! লোক 

লহর-__ উত্তাল 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
পরবাসী-_প্রবাসী, দূরদেশ বাস্টদা 

ত্যাজ্য-_ ত্যাগ | 

ভ্রাস্ত--সন্দেহ 

খলম-_স্বামী 

ছানুন-_রাম্না তরকারী 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কতিশাল--কাতিক মাস 

বহাল-_উপস্থিত 

হামাক-আনাকে 

জারাতে--শীতে 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কতিক্ষণে- কতঙ্ষণে 

হরদোই-_হাদয় 

ভিমিমরে--ভোরের সময় 

নাতাল--নাতালফুল 

দলপ, দলপ -_চুলছুল করে হুলছে 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
হালি-__সারিবদ্ধ ভাবে 

পাকোয়ানী ঝাংগরস্জেলের ধাঙ্গর 

কাথা--কথ। 

বাউড়্যা-_ পাগল 

হরোৎ ফরোৎ-_ছট ফট, করছে 

আচায়া--এসো 

কৈলা- করিলা 

চু--দুঃথ 



বিধুয়া-বিধবা 
ৰা একন্ত্র--একযোগে, একজে 

চাটু--বড় হাতা-_হ। দিয়ে ভোজ বাড়িতে রান। 

করা হয়। 

দমকায়রে-_বাল্মল করে 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 
লড়িদড়ি--ঝঞ্চাট, বিশৃঙ্খল 

জোকার-_উলুধ্বনি 

জীয়াও-_বাচাও 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 

ধ্ন্দে-_মুশ কিলে 

যুইগ্যা__ঘুবতী 

তৃতীয্ব খণ্ড 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

ধ্বচিয়া--থসিয়া 

হামাক--আমাকে 

উহর-_-হুদ 

ডাঙ্গা-_জমিন 

অমনা-__-রমন! 

নাইবেনা--লাগবেন। 

জহল--জল 

তুদুকা-_বুদবুদ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

নিশানা প্রমাণ 

তিন চোখী -.জিনয়নী, গঙ্গাদেবী 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
আইমু--আসলাম 

পরিভাষ। 
৫৪১ 

চতুর্থ খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

গাম সগাহব 

হামেরা--আমরা 

তমরা তোমরা 

ফম্--কম 

সগায়--নকলে 

ফাড়া-ছেড়। 

বাইগনত-_বেগুন 

হারাম-নিষিদ্ধ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

গাডত-_অন্ধকায় 

বেলেক-ব্ল্যাকমার্কেটের অপভ্রংশ 

ভুক1--ভান। (ধান) 

মোটক টোক--মোটাসোট। 

দন--দর 

দেমোক-_সেই কারণে 

বান৷ ভাসা বন্কাপীড়িত 

কাকতো--কেহ কেহ 

খাড়া-দীড়াইয়। 

এলোক কাক-_-এই সকল লোৌকিগকে 

হালৎ--অবস্থা 

হইচুরে-_হয়েছি 

কাচাল--মতলব, শলাপরামশ 

পাণ--প্রাণ 

পিন্ধার_-পরিবার 

গিরি-কৃষক 

গিরখানী-_কৃষাণী 

ডাংগর-যুবতী 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

নিকড়িয়ার--দরিদ্র 

পন্থে--গথে 



€৪২ 

বেনা-_বাগ্যস্্র বিশেষ 

ঢেনা--অসভাব 

চিতন বয়সের-_অল্প বয়সের 

আড়ী-_বিধব। 

ফান্দাইহ-স্থির করেছি 
ংগের- রংএর 

নিদান কালে--অন্তিম সময়ে 

দোয়া--করুণা, কপা 

রিপু- শক্র 

আওড়া কথা-_বাজে কথা 

সিম্নাৎ--পুরুষ্টু 

ঠাডা- বস্ত্র, বাজ 

পোয়1-_ছেলে 

পঞ্চম খণ্ড 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

নিন-_নিদ, নিজ্ত্রা, ঘুম 

বাপোইটা-বাছা, খোক। 

বাংলা পল্লীগীতি 

পিতারী-_পাতা 

কণাত--শুয়ে 

চুড়া-_চিড়ে 

ঢুগী--হাড়ি জাতীয় পাত্র 

আলাতামাক--দোক্তাপাত। 

কলগাড়ী-_রেলগাড়ী 

রাড়মেয়ে-_ _বালবিধবা 

অরণে--বনে 

লড়ির দড়ি__বিলম্ব 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

তিৎপুটি--ছোট ছোট পুটিমাছ 

ফটাং ফটাং-_ছট ফট, 

নি-নাইয়া-যার নৌকো নেই 
দড়-__শক্ত 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
আনদমান-_-আকাশ 

সমাপ্ত 



চিতুব্রগুন দেল প্রণীত 

“পল্লীগীতি ও পুর্ববঙ্গ” অম্পর্কে কয়েকটি অভিমত 

আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠান্তে মনে হয় স্বপ্ং পুববঙ্তের পলীতে পল্লীতে পদত্রজে 

ভ্রমণ করে এলাম । লেখক শুধু তত্ব কথা দিয়েন পাতা ভরাননি, উপযুক্ত 

একটি আবহাওয়া স্্টি করতেও সমর্থ হ.মছেন। বিভিন্ন খতুতে পুববঙ্গের 

গ্রামে গ্রামে ত্রত-উত্সব, পালপাবণ উপলক্ষো যে-মব সংগীত শুনতে পাওয়া 

যায় এবং যে-পরিনেশের মধ্যে সেগুলি গীত হয়ে থাকে আশ্চয কুশলতার সঙ্গে 

লেখক তা প্রকাশ করেছেন। আকাশের রঙ, মাটির গন্ধ, আ্োতাদের 

প্রতিক্রিয়া, গীতিকারের ভাবভঙ্গী সবকিছু নিয়ে বটি প্রায় উপন্যাসের মতোই 

জমে উঠেছে । 

পুবব্ঙ্গে প্রচলিত পল্লীগীতিগুলি পাঠ করলে নিরক্ষর গীতিকারদের 

আতস্তরিকতায় অবাক হ'য়ে যেভে হয়। ঈশ্বরে মানুষে এখানে একাকার, 

প্রকৃতি দেবীও সংসারের একজন। আউল বাউলের দেহতত্ব, কেশবতী 

মাঁলঞ্চমালার রূপকথা, বেদে বেধেনীদের বেউলা-লক্ষমীন্দরের গান, নীল এবং 

ক্ষেত্র ব্রতের বর্ণনা পড়তে পড়তে আধুনিক নাগরিক জীবনের উ্ধমূল-ূপটা 

প্রকটতর হয়। _-মানন্দবাজীর পত্রিকা ( ২০-১২-৫৩ ) 
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গীতিগাথ| গানের দেশ পুর্ববাংল'। এর পুজাপার্ণ আচার অনুষ্ঠানের" 
সঙ্গে অজন্্র গান ও ছড়া জড়িয়ে আছে । লেখক সেগুাল সযত্বে সংগ্রহ করে 
পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।  প্রাকৃতজন রচিত এই সব লোকগীতি, 
রচনারীতি, ধ্বনি ছন্দের ব্যঞ্তন! একদিকে যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, অন্যদিকে 
তেমনি এদের বিষয়বস্তব থেকে গ্রামজীবনের নান] সামাজিক তথ্য, গ্রামবাসীদের 
স্থখ দুঃখ, আশ। আকাঙ্খার ম্বরূপ স্বামাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়। *** 
গীতগুলির রচনাস্থান পুর্ববঙ্গ হলেও এ সম্পদ সার] বাংলার । লোক-সঙ্গীতের 
বিলুপ্তপ্রায় একটি ধারাকে সাহিত্যে আসরে উপস্থিত করে লেখক নিঃসন্দেহে 
রূসিকজন মাত্রেরই ধন্তবাদার্থ হয়েছেন । এ বইয়ের এতিহাসিক প্রয়োজন ও 
অন্ধীকার কর। যায় না। কারণ পুর্ববাংলাকে পুর্ণাঙ্গভাবে জানত হলে তার 
গান আর ছড়ার সঙ্গেও পরিচয় রাখতে হয়। _ দেশ (১১।১২৫৪ ) 

পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান পল্লীকবির] যে সব পল্লীগাথা, গান ইত্যাদি রচন। 
করিয়াছেন সেগুলি বাংলার লোক-সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। বঙ্গ-বিভাগ 
বাংলার লোৌক-সংস্কৃতির, তথ বাংলার জাতীয় সংস্কৃতিকে দ্বিধা! বিভক্ত করিতে 
পারে নাই, পারিবেও না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুর্ব ও পশ্চিম বাংল এক ও 
অবিভাজ্য। গ্রন্থকার অশেষ পরিশ্রম করিয়া পুর্ববঙ্গের পল্লীকবিদের রচিত 
বারমেসে, পালপার্ণ ব। ক্রিয়াকর্জ উপলক্ষে রচিত পালাগান, সামাজিক, 
রাজনৈতিক ঘটনাধলী উপলক্ষে গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন--এ গানে 
সরল প্রাণের সহজ স্থর যা এক মুহুতে মন কাড়িয়৷ লয় ।__শ্বাধীনত। (৯-২-৫৪) 

বাংলার কবি, জারি, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি লোক-সঙ্গীত আজ বিলোপের 
পথে। অথচ শুধু দেশী সঙ্গীতের নহে, সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস সঙ্কলনের 
পক্ষেও এগুলি মূল্যবান উপকরণ। লেখক এই সম্পদ সংগ্রহে অগ্রসর 
হইয়াছেন, এজন্য তিনি দেশান্ুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন। এক সময় স্বয়ং 

রবীন্দ্রনাথ এবং দীনেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্য রথখীগণ এই কাধে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন । দুঃখের বিষয় বর্তমানে এ-বিষয়ে উৎসাহী লোক 
নিতান্ত কম। _প্রবাপী (ফাল্কুন ১৩৬০ বঃ অঃ) 

লোক সাহিত্যের যেদিন সমাদর ছিল না, একমাত্র সরে সাহিত্যই 
সাহিত্যরূপে সমাদৃত হইত, সেদিন আর নাই। আলোচ/ গ্রন্থখানিতে 
গ্রহকার এই মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহে যে-বূপ শ্রম ও অধ্যবসায় এবং কাব্য ও 

গানগুলির পটভূমিক1 ও মর্মকথা রচনায় পল্লীর দেহ ও মনের সহিত যে গভীর 
অন্তরঙ্গতার পরিচয় দিয়াছেন তাহ বিশে প্রশংসনীয় । তীহার এই শ্রঃ 
কেবল রসপিপাস্থ পাঠকদেরই আনন্দ দিবে না, লোক সাহিতে]র গবেষকদেরও 
বহু অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিবে। -_যুগাস্তর ( ২২-১১-৫৩ ) 








